
 

Beretning 2018/2019 
 

 
Velkommen til generalforsamling i Sandklitten 
 

 Bestyrelsen har afholdt 3 møder samt 1 fællesmøde med 
bestyrelsen for Brinks Klit i det forløbne år. Endvidere har vi afholdt 
en ekstraordinær generalforsamling med henblik på endelig 
vedtagelse af nye vedtægter for grundejerforeningen. Herudover 
har vi i bestyrelsen kommunikeret en del på mail og telefon mellem 
møderne. 
 

 På fællesmødet med Brinks Klits bestyrelse blev vi enige om, at 
Sandklitten arbejdede videre med en ansøgning til Trygfonden om 
tilskud til en hjertestarter, som skulle placeres ved Ishuset på Peter 
Hermansens Vej. Endvidere besluttede man at gå i gang med 
indhente tilbud og priser på et nyt redskabsskur på fællesarealerne 
med henblik på gennemførelse i 2018 eller 2019.  
 
 

 På Sandklittens generalforsamling den 10. maj 2018 blev 
bestyrelsen opfordret til at tage kontakt til Hjørring 
Kommunes Team Natur med henblik på at undersøge 
mulighederne for samarbejde med kommunen om 
reguleringen af selvsåede træer og buske i vores 
fællesarealer(Lunerne). 
Bestyrelsen har i løbet af 2018 haft flere møder med 
medarbejdere fra Team Natur, som har kigget på vores 
fællesarealer.  
Dialogen med Team Natur resulterede i et tilsagn om tilskud 
på 70.000 kr. til naturpleje i Lunerne  
Af tilsagnet fremgik bl.a. at projektet gennemføres i løbet af 
2019 og udføres af Hjørring Kommunes driftsafdeling inden 
for tilskudsrammen med en førstegangsrydning først på året 
og en opfølgende oprydning til efteråret. 
Det fremgik endvidere af tilsagnet, at flis på stierne i området 
skulle fjernes – bortset fra enkelte pletter, hvor der var meget 
vådt. 
Flisen, som blev lagt på disse områder af naturstierne i 
efteråret, stammede fra selvsåede træer og buske, som var 
blevet fældet og fliset af medlemmer af grundejerforeningen, 
som på frivillig basis havde stillet deres arbejdskraft til 
rådighed efter opfordring fra bestyrelsen. 
 
 

 Grundejerforeningerne i Kjul har i flere år arbejdet på at få 
overskydende sand fra Hirtshals havn placeret ud for vores 
kystlinje, hvilket også var lykkedes i et vist omfang. I foråret 2018 
blev dette arbejde alvorlig udfordret, da Hirtshals havn med 



kommunens anbefaling ansøgte Kystdirektoratet om at få lov til at 
sende det overskydende sand fra havnen sydpå til Nørlev og 
Lønstrup i stedet for at placere det ved Kjul Strand. 
På den baggrund etablerede de 5 grundejerforeninger i Kjul 
sammen med en række sommerhusejere fra 1. klitrække på et 
møde i foråret 2018 et fælles udvalg, som skulle arbejde på at 
fastholde, at overskydende sand fra havnen skal placeres ud for 
Kjul. Udvalget allierede sig med en advokat, som bl.a. skulle være 
behjælpelig med at formulere breve med videre til de respektive 
myndigheder og politikere. For at finansiere advokatarbejdet har 
grundejerforeninger forpligtet sig til at stille 100 kr. pr. medlem til 
rådighed. For Sandklitten betød det en udgift på 6.000 kr. 
Sommerhusejerne i 1. klitrække bidrog i gennemsnit ca. 1.000 kr. 
hver til dækning af advokatudgifterne.  
I første omgang afviste Kystdirektoratet vores indsigelse mod 
ansøgningen fra Kommunen og Havnen, hvorefter vi med 
advokatens hjælp klagede afgørelsen til Ankenævnet, som 
besluttede, at vores klage fik opsættende virkning, mens nævnet 
behandlede sagen.  Vi fik ikke medhold i klagen i Ankenævnet, som 
delvis fulgte Kystdirektoratets afgørelse. Det betyder, at 
overskydende sand fra havnen kan sælges til andre, som byder ind 
på det, mens overskydende sand fra havnen, som ikke bliver solgt, 
fortsat skal placeres ud for Kjul Strand. I december/januar 18/19 
blev der i alt placeret 190.000 m3 sand ved Kjul. Heraf blev en del 
blæst direkte op på stranden. 
 
 

 Trygfonden imødekom i slutningen af 2018 vores ansøgning om en 
hjertestarter, som skal placeres ved Ishuset på Peter Hermansens 
Vej. Hjertestarteren bliver leveret i maj 2019 samtidig med at en 
brugergruppe bestående af frivillige med daglig tilstedeværelse i 
området bliver uddannet i anvendelsen af hjertestarteren. 
Sandklitten har indgået aftale med de øvrige grundejerforeninger i 
Kjul om at dele driftsomkostninger (forsikring m.v.). Den 
forventede udgift i den forbindelse forventes at være på 300-400 
kr. om året for hver forening. 
 

 Fælles arrangementer med Brinks Klit. Traditionen tro afholdt vi 
Sct. Hans Fest på legepladsen med stort fremmøde. 
Vi har endvidere deltaget i en fælles arbejdsdag på stranden med 
Brinks Klit, hvor vi bl.a. ”har plantet” nye faskiner. Vi forventer, at 
begge arrangementer gentages i 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  30. maj 2019 / på bestyrelsens vegne  
  
 Jens Mølbach 


