Referat fra generalforsamling i Brinks Klit, den 26. september 2021 kl. 10.00 på Kjulvej 29.
Mødet indledtes med, at teamleder Henrik Lykkegaard fra Park og Vej, Hjørring Kommune, orienterede om
mulighederne i forbindelse med den kommende affaldssortering i Kjul, der træder i kraft den 1/1-2023.
Der kan blive tale om 2 modeller



En nedgravet løsning
En spandeløsning – enten på den enkelte matrikel eller alternativt etablering af affalds-ø, hvor flere
grundejere slår sig sammen.

En nedgravet løsning løsning kræver at det etableres vigepladser for renovationsbilen, som Hjørring
Kommune etablerer og betaler.
En spandeløsning kræver ligeledes vigepladser på de enkelte matrikler, disse skal etableres og betales
af den enkelte grundejer.
Hjørring Kommune tilbyder at sende en repræsentant, der sammen med bestyrelsen kan gennemgå
vejene, således at vi får et overblik over, hvad der skal til for, at den enkelte løsning kan vælges.
Der var enighed om, at vi har brug for et økonomisk overslag på begge løsninger. Det aftales, at
bestyrelsen undersøger, hvilke krav der er til de 2 løsninger og kontakter en entreprenør om
prisniveauet.
1/1-2022 skal Hjørring Kommune have besked om, hvilken løsning vi vælger.

1.

Valg af dirigent
valg af mødesekretær

Hans Dahl
Helle Viborg

Hans Dahl konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.
2.

Formandens beretning2020-21 v/formand Jan Tryk.
Corona-året
Vigtigste aktiviteter:


Vi har siden sidst mistet to af vore naboer. Det drejer sig om:
o Freddy Hunnicke
o Jens Skovrider

Bestyrelsen har naturligvis i begge tilfælde sendt blomster til begravelsen på vegne af
grundejerforeningen.



Der har gennem året været afholdt skypemøder og fysiske møder i bestyrelsen.
Vi har udsendt info/nytårs-og sommerhilsner med orientering.




Digitalisering af foreningens dokumenter og kommunikation.
Vedligeholdelse af vores stamveje, anser vi som et af de vigtigste job for bestyrelsen. Der er nu
nedsat et fælles vejudvalg mellem Sandklitten og Brinks Klit. Udvalget består foreløbig af de
samlede to bestyrelser. Det giver mening at samarbejde på tværs.

Vi har fået taget hul på en anden vigtig opgave affaldshåndteringen/sortering, som vil tage
noget tid i den kommende periode. Hvilken løsning skal vælges? Det har vi nu i dag hørt et
glimrende oplæg om. Også på dette område vil vi samarbejde med Sandklitten.

Jeg har haft møde med Hjørring Kommune omkring forskellige emner:
o Skiltning i området nær ishuset/stranden
o Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Kjulvej
o Drøftelser omkring drænet, som er etableret ved ishuset
o Hundelufteposer ved stranden
o Fællesskiltning ved stranden "Regler for Kjul Strand"

Vi har en rigtig fin strand og nu med masser af sand. Ingen tvivl om, at den nye mole samt
sandfodring har hjulpet os rigtig meget.
o Det årlige klitsyn er desværre igen blevet aflyst fra myndighedens side. Vist nok for 3. år i
træk.
o Viggo og undertegnede forsøger at få et møde i stand med den nye klitfoged.
o Sammen med Sandklitten arrangerer vi en stranddag i maj 2022, hvor vi i fællesskab rengør
stranden. Indkaldelse udsendes.
o Hjertestarterkurser har vi desværre været nødsaget til at aflyse grundet Corona
situationen. Bestyrelsen vil i samarbejde med Sandklitten komme med forslag til nye datoer
for afholdelse heraf. Desuden arbejder bestyrelsen med etableringen af en
hjerteløberordning for vores område.
 Brinks Klit er fyldt 50 år. Planen var, at det skulle have været markeret med en lille sommerfest,
som coronaen desværre satte en stopper for.
Bestyrelsen er indstillet på at nedsætte et lille udvalg, som såfremt det fortsat er interessant, vil
arrangere og indkalde til det i sommeren 2022. Det bliver jo så med 2 års forsinkelse.
 Vi har genoptaget møder mellem Sandklitten og Brinks Klit, hvor vi har afholdt foreløbig et
konstruktivt møde og korresponderet en del herudover. Vi har mange fælles interesser og
synspunkter, så det giver rigtig god mening med et sådant samarbejde på tværs.
 Det har naturligvis været sparsomt med arrangementer, alligevel er det lykkedes at afholde:
o Skt. Hans aften med det vanlige bål — dog med lidt restriktioner
o Naturvandring i Lunerne med naturvejleder. Det var en succes med rigtig mange deltagere.
En fantastisk lærerig måde at få kendskab til netop vores unikke område.
Bestyrelsens vigtigste arbejdsopgaver i 2021/22:



Affaldshåndteringen for vores område
Udarbejdelse af oplæg til en helhedsplan for området, hvor de 2 store granhegn er placeret.
Vi vil i dialog med Hjørring Kommune og tale biodiversitet mv. Det kunne forskønne vores område
at få noget godt at se på.





Trafikforholdene på Kjulvej ønsker vi reguleret. Vi er allerede i dialog med Sandklitten og Hjørring
Kommune herom. Grundejerforeningerne i Øster Kjul ønsker noget lignende.
Skiltning for området. Dialog med Hjørring Kommune
Beskæring af beplantning (fremtidig renovation)

3.

Regnskab 2020-2021 v/Niels Heede
Niels gennemgik regnskabet.
Herefter blev regnskabet godkendt

4.

Budget 2021-2022 v/Niels Heede
Niels gennemgik budgettet.
Herefter blev budgettet godkendt.

5.

Fastsættelse af kontingent
Det vedtages at fastholde kr. 1000,- pr. år pr. husstand.

6.

Indkomne forslag
o Bestyrelsen foreslog en vedtægtsændring, således at foreningens regnskabsår ændres så
det følger kalenderåret, i stedet for nuværende fra 1. maj til 30. april. En vedtægtsændring
kræver 2/3 dels tilslutning, derfor besluttede de fremmødte deltagere ændringen, dog med
det forbehold, at der sendes en mail til alle grundejere, hvori de tilkendegiver, om de er
enige i beslutningen.
o Gustaf og Mette Valentiner-Branth har ønsket en drøftelse af, hvad der skal ske med vores
læ-hegn, der grænser op til Peter Brinksvej. Det aftales, at bestyrelsen, med
generalforsamlingens tilkendegivelse, går videre med dette arbejde, som skal resultere i en
helhedsplan som generalforsamlingen kan tage stilling til næste år

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Erik Engmark, Jens Åge Drivsholm og Helle Viborg blev genvalgt.

8.

Valg af suppleanter til bestyrelsen
Jan Leth og Poul Jeberg blev genvalgt

9.

Valg af revisor for 2020/2021
Inge Tofteby blev genvalgt og Mette Larsen blev valgt.

10.

Evt.
Poul Jeberg foreslog, at generalforsamlingen fremadrettet indledes med en kort
præsentationsrunde blandt grundejerne. Dette aftales.

