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Som ny formand i Grundejerforeningen Sønderklits bestyrelse har jeg et par kommentarer til 
nyligt afholdt generalforsamling. Selv om dagen startede med et rigtigt godt hjertestarter kursus 
med ikke mindre end 22 deltagere, et kursus vi gentager til næste år, var der et par hændelser 
som jeg på bestyrelsens vegne vil belyse.

Som hos alle andre i samfundet, var bestyrelsen ramt af Corona ændringer. Udlandsferier og 
store familie sammenkomster blev gentagne gange flyttet og vi blev nødt til at skubbe 
generalforsamlingen en uge i forhold til hvad vedtægterne siger. Den skal hvert år afholdes 
søndag efter store bededag. Dette fik vi en del kritik for, hvilket vi tager til efterretning.

Under eventuelt havde en lokal grundejer og Entreprenør et større indlæg som desværre 
udviklede sig til et skænderi mellem ham og bestyrelsen. Entreprenøren var tydeligt utilfreds 
med ikke at få en offentlig forklaring på, hvorfor entreprisen på vedligeholdelse af vores veje i 
2022 var gået til et andet firma end hans eget, og der var også noget problematik omkring hvem
der i dag ejer de maskiner der på bedste vis vedligeholder vores veje i år. Jeg skal på 
bestyrelsens vegne beklage at vi kom til at deltage i denne diskussion, som absolut ikke hører 
hjemme på en generalforsamling eller andre steder.

Samme Entreprenør oplyste senere at han, sammen med andre private virksomheder, ville stille 
en hjertestarter op i vores område (reklameskilt har nu stået på pladsen i mange måneder). 
Dette kom der desværre også en noget træls dialog omkring, og nogle opfattede det, som om at 
bestyrelsen ligefrem var imod hjertestarteren. Dette er absolut ikke tilfældet, tværtimod. Vi har 
dog ikke modtaget noget ønske fra de involverede virksomheder om samarbejde, og på 
generalforsamlingen var der ingen indkomne forslag modtaget vedrørende emnet. Den siddende 
bestyrelse hilser hjertestarteren velkommen og har ikke yderligere kommentarer. Bemærk dog at
virksomhederne kun vil betale for vedligeholdelse/drift i 2 år?

Under punktet eventuelt, bragte en grundejer emnet op omkring problemer med manglende 
beskæring af beplantningen ud mod vejen som nogle steder ikke følger de retningslinjer som 
findes på foreningens hjemmeside (regler udstedt af kommunen). Til dette udtalte vi desværre i 
bestyrelsen, at man ikke kunne stille noget op overfor den enkelte grundejer. Vi var i 
bestyrelsen ikke klare nok i sproget. Bestyrelsens udtalelser gælder alene uenighed mellem 
matrikler og ikke ud mod vej og stier. I vores vedtægter står: Grundejerne i området (altså os 
alle sammen) er forpligtede til, senest 15. maj, at klippe træer og buske så der til stadighed er 
en 6 meter bred vej og de ikke er til gene for færdsel og udsyn. Samt at stierne er farbare. 
Tilsidesættelse heraf kan medføre, at bestyrelsen foranlediger, at træer, buske og grene fjernes 
for grundejerens regning. Oplever du problemer vedrørende ovenstående henvender du dig i 
første omgang direkte til grundejeren som har ansvaret for vedligeholdelsen, og hjælper det ikke,
må vi kigge på det i bestyrelsen. Vi har heldigvis også en "vagthund" som kommer på vejene 
hver 14.dag. Skraldebilen. Hvis skraldemanden føler sig generet af for stor beplantning, sætter 
han lige en note på skraldespanden, eller tager et billede som Forsyningen får, og grundejeren vil
fra Forsyningen få besked på at få bragt tingene i orden.

Jeg er bekendt med at der selvfølgelig bliver snakket lidt frem og tilbage mellem grundejere om 
hvad der egentligt skete på generalforsamlingen, og håber at dette kan bidrage til at vi ligger det
bag os, og arbejder positivt fremad. 

Jeg vil her gentage hvad der stod i indkaldelse til generalforsamlingen: Der skal fra bestyrelsen 
udtrykkes ønske om at nogle af alle de mange nye sommerhusejere vi har fået, vil have lyst til at
melde sig som emner til bestyrelsen. Vi har brug for yngre kræfter som vil gennemføre nye tiltag 
til området. Til gavn for os alle.

Med venlig hilsen
Mogens Ulrich


