Nyt fra bestyrelsen
påsken 2018

Til medlemmer af Brinks Klit.
Bestyrelsen har netop holdt sit påskemøde.
Nyt fra mødet:
Generalforsamlingen holdes lørdag den 2. juni kl. 10 på Sandvejen 4.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2. maj.
Arbejdsdag: Fredag den 11. maj kl. 9.30 og så længe vi har kræfter
1. Vi rydder op på fællesarealet fra Peter Hermansens vej i nord langs med Signe Hansens vej til
boldpladsen i syd. Erik Engmark, Signe Hansensvej, koordinerer arbejdet og bestiller en container.
2. Andre vil se på legepladsen
Foreningen giver en pølse + øl/vand undervejs
Fældning af enkelte træer langs Signe Hansensvej: Grundejere, der har grunde grænsende op til friarealet
kan fælde træer, man gerne vil have væk. Tilbuddet løber hen over foråret 2018. Man får træet, men skal
selv sørge for at rydde op efter sig.
Fremgangsmåde: Henvend jer først til Erik Engmark Signe Hansensvej 6 og aftal nærmere. Fældningen af
træer kræver, at der er enighed om fældningen mellem naboer/genboer.
Fældning sker på eget ansvar.
Redskabsskur: Bestyrelsen har besluttet, at der skal bygges et nyt redskabsskur til plæneklipperen.
Hjertestarter: Under forudsætning af at de 3 foreninger er enige om det, opsætter vi en hjertestarter på
handicaptoilettet snarest. Kommunen er positiv over for forslaget. Sandklitten og Kjul gr. forening
behandler punktet inden længe.
Vejvedligeholdelse af Signe Hansensvej og Sandvejen: Bestyrelsen har afsat penge til, at begge veje bliver
ordnet i 2018.
Bump: Vi søger kommunen om tilladelse i år og laver bump i næste sæson.
Knækkede og væltede træer i det mellemste læhegn: Man kan få træet for at rydde op i hegnet og fjerne
grenaffaldet bagefter. Kontakt Erik E.
Brænde til Sct. Hans bål kan lægges på bålpladsen fra og med 2. juni.
Kystsikring: Skærtorsdag blev der holdt et møde med de 5 grundejerforeninger og en del grundejerne i 1.
række.

Der bliver arbejdet ihærdigt fra Lisbet Wandels side for at sikre vores ret til sandet, der klappes hvert år.
Ole Juel arbejder ligeledes intenst med diverse myndigheder for bl.a. at sikre kystnær klapning.
Vi blev enige om, at alle 5 foreninger nu går sammen i en arbejdsgruppe suppleret af Ole Juel, H.C.
Esbensen og Steen Hildebrandt.
Arbejdsgruppen skal først og fremmest have fokus på at få det sand tilført Kjul strand, som vi efter
lovgivningen er berettiget til.
Alle vil gerne gøre en indsats, men ingen af os er faglig funderet på området, så vi var enige om, at der er
behov for at udvalget kan rådføre sig med en advokat, der er inde i problematikken.
Udgiften til et par møder med advokaten fordeles på alle sommerhusejere via foreningerne. Vi forventer, at
ikke-medlemmer ligeledes vil bidrage.
Ole J. er talsmand/koordinator for udvalget.
I øvrigt fortalte Ole, at der holdes møde om kystbeskyttelse i Hirtshals, det havde ingen af foreningerne
hørt om. Invitation til møde om kystbeskyttelse i Hjørring
Efter min mening er kystsikring den vigtigste sag, vi kommer til at forholde os til de kommende år.
Byggeri: I en tid, hvor der bygges nyt og bygges til, vil bestyrelsen gerne gøre opmærksom på lokalplanen
side 9, der siger:
at den enkelte grundejer har pligt til bekoste reetablering af vejene, hvis disse har lidt overlast i forbindelse
med færdsel til den enkelte ejendom fx færdsel i forbindelse med byggeri.
Vi har tillid til, at man selv vurderer nødvendige udbedringer.
Hjemmesiden: Bestyrelsen hører gerne fra nogen, der kunne tænke sig at overtage arbejdet med
hjemmesiden efter Erik U.
Venlig hilsen
Viggo

