Referat fra Generalforsamling i
Brinks Klit
30. maj 2019
Kl. 10 Sandvejen 4

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Valg af mødesekretær

Guri Engmark
Agnes Nielsen

2. Formandens beretning VN:
Kystsikringssagen som de fem foreninger har samarbejdet om:
Der blev redegjort for arbejdet med det tidligere forløb i forbindelse med kystområdet øst for Hirtshals
havn. Derefter blev der henvist til tidligere udsendt redegørelse i Nyt fra bestyrelsen i efteråret 2018.
Formandens konklusion:
Det er positivt, at de 5 foreninger + grundejere i klitten har kunnet samarbejde om kystsikring fra påsken i
2018 og foreløbig indtil nu. Brinks klit mener, at samarbejdet skal fortsætte. Fremover skal sandet ved
indsejlingen komme hele kyststrækningen i Hjørring kommune til gavn.Kommunen har den udfarende kraft,
vi er med i fordelingen. I vinter har vi fået 170.000 m3 sand.
Det anbefales, at vi skal arbejde på at komme meget tættere på kommunen.
Hjertestarter:
Hjertestarteren er bevilliget af TRYG-fonden og er opsat den 12. - 13. maj.
Der er afholdt to kurser. Et kursus var med i donationen og blev afholdt i Asdal. Jens Skovrider har
yderligere arrangeret og afholdt et kursus den 10. maj med 16 deltagere og Jørgen Laursen som
kursusholder. Det var et ønske, at der udbydes endnu et kursus senere.
De 5 foreninger går sammen om en fælles forsikring, som er et krav. Forsikringen koster 1400/1500 kr. pr.
år (2019) voksende til 1900 kr. pr. år i 2024.
Sandklitten påtager sig administrationen af hjertestarteren i første omgang, foreningerne påtager sig
herefter opgaven på skift.
Hvidvaskloven og konsekvenser for foreningsarbejdet:
Niels Heede redegjorde for forløbet.
Fremover skal vi betale for at have en konto.
Kasserer, formand og næstformand skal dokumentere deres ID over for foreningens pengeinstitut og
referatet fra generalforsamlingen skal indsendes til pengeinstituttet Sparekassen Vendsyssel.
Fremover er det en udgift for foreningen.

Vore veje:
Erfaringer fra forsøget med granitskærver på Signe Hansensvej er gode. Vi forventer at ordne resten af
vejen i år og er ved at indhente tilbud herpå.
Forslag om kontingentforhøjelsen hænger sammen med færdiggørelse af SH-vej.
Når dette arbejde er gjort, forventer vi at de to veje kan holde igen i mange år.
Bump
Der er ansøgt om 3 bump på Peder Hermansensvej. Det drejer sig om strækningen fra Kjulvej til
Tjørneklitten. Sandklitten har henvendt sig med ønske om et bump i forbindelse med strandstien.
Klitsyn:
Endnu ikke berammet
Samarbejde med Sandklitten:
Aug. møde med Sandklitten 2018:
Begge foreninger var godt tilfredse med samarbejdet om veje, legeplads og arrangementer.
Nyt skur til græsplænemaskine blev aftalt ligeledes alm. vedligeholdelse af legeplads.
Vores fælles arbejdsskadeforsikring omfatter nu personer fra 18 år.
Sandklitten orienterede om et interessant møde med Team Natur, hvor man besigtigede Sandklittens
fællesarealer. Sandklitten har fået 70.000 kr. til naturgenopretning.
Det er aftalt, at de selvsåede sitkagraner mellem Kjulvej og første læhegn skal på bålet til Sct. Hans.
Arrangementer:
Sct. Hans. Det var et knastørt bål, men vi havde fået lov af kommunen til at brænde bålet af. En fin aften.
Stranddag: Med stort fremmøde og hyggelig afslutning med pølser og øl hos AN.
Rensning af grøft: Vi har fulgt op på forårets arbejdsdag og vil fortsætte med holde bevoksning nede.
Andet:
Godt initiativ at opstille kasse med indsamlingsposer ved toiletbygning, så man kan tage en pose med, når
man går en tur langs stranden eller i området. Det bakker vi op.
Henvendelse til kommunen om Kjul å’s udløb og drængrøfter langs stranden
Vi forventer, at ombygninger af huse fortsætter og minder om forpligtelsen til at bekoste reetablering af
vejene, hvis disse har lidt overlast i forbindelse med færdsel til den enkelte ejendom fx færdsel i forbindelse
med byggeri.

Husk at se efter træer og buske langs med vore veje.
Grundejerliste: Er revideret
Kort: Er revideret

3. Regnskab for 2018/19 NH

Godkendt

4. Indkomne forslag

Ingen

5. a. Budget for 2019/20 NH

Godkendt

b. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår 1000 kr.

Godkendt

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Erik Engmark Signe Hansensvej 6
Poul Lautrup Sandvejen 5
Helle Viborg Sandvejen 9
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Aage Drivsholm Signe Hansensvej 8
Jan Tryk Kjulvej 29
8. Valg af revisorer:
Inge Tofteby
Else Lythje Tryk
9. Evt.
Foreningen har 50års jubilæum i 2020.
Der er ikke planlagt en fælles arbejdsdag i år.
En grundejer fra Sandklitten bør rydde op efter fældning i det midterste læhegn.
Der blev gjort opmærksom på, at en gruppe graner på fællesarealet ved legepladsen bør fældes.
Kan fællesarealet mellem læhegnene mod øst beplantes til gavn for dyrelivet i området?
Agnes Nielsen

