Nyt fra bestyrelsen
februar 2018

Til medlemmer af Brinks Klit
Måske har I undret jer over ikke at have hørt fra bestyrelsen hen over efteråret
2017.
Det skyldes, at vi har ventet på en aftale om en ny tilkørsel til Sandvejen 7 og sandvejen 9, som nogle af jer
blev underrettet om af Hjørring kommune i løbet sommeren 2017.
Nu er der indgået en aftale mellem grundejerne af Peter Hermansensvej 30, Sandvejen 7 og Sandvejen 9.
Aftalen betyder, at tilkørslen til Sandvejen 7 og 9 fremover skal ske via Sandvejen.
Arbejdet med vejforlængelsen af Sandvejen hen til skellet til Sandvejen 7 og Sandvejen 9 sker i uge 12.
Bygherre er Flemming Koch Peter Hermansens vej 30.
Bestyrelsen har som ejer af arealet fulgt sagen tæt, bl.a. havde vi den 4. sept. 2017 et møde med to af
kommunens fageksperter, hvor vi drøftede og besigtigede den påtænkte vejforbindelse til Sandvejen 7 og 9
via Sandvejen. Vi blev klar over, at vejforbindelsen kan etableres i henhold til deklarationen fra 1964 nævnt
i vore vedtægter. Mange praktiske forhold blev ligeledes drøftet.
Grundejeren af Sandvejen 9 har orienteret bestyrelsen om de praktiske forhold vedr. en tilkørsel til
Sandvejen 7 og 9 fra Sandvejen.
I et brev til parterne den 11.9.2017 har bestyrelsen gjort rede for vor holdning til sagen. Vi har i henhold til
deklaration af 1964 besluttet, at vi som forening vil bidrage til vejforbindelsen. Foreningens bidrag
afstemmes efter de faktiske udgifter til vejen dog max 10.000 kr.
Bestyrelsen har prioriteret, at naboerne, Sandvejen 5, 11, 15 og 13 har mulighed for at kommentere
projektet og komme med input, de har særskilt fået mail herom.
Møde med Sandklitten 2017
Vi har været nødt til akut at forny vor plæneklipper. Vi fik et godt tilbud, så vi kunne købe en god maskine
til 20.000 kr., det er 10.000 kr. til hver forening.
Der er enige om, at vort skur til plæneklipperen skal fornys. Jon (Sandklitten) har tegnet et nyt skur, der i
materialer beløber sig til ca. 10.000 kr. Flere har givet tilsagn om at være med til at bygge skuret, flot.
Hvis pengene rækker, kan det blive et projekt i 2018.
Bumpene på Peter Eriksens vej er blevet fornyet.
Bestyrelsesmøde 5. sept.:
Ud over vejforlængelsen af Sandvejen blev følgende besluttet:
1. På Peter Hermansensvej vil vi lave 3 bump og på Signe Hansenvej 2 bump forudsat, at pengene er der,
ellers må vi prioritere.

Etablering af bump kræver en godkendelse af kommunen.
2. Vi har valgt at sætte fokus på fællesarealet langs med Signe Hansensvej fra boldpladsen i syd til Peter
Hermansens vej i nord.
Det handler to tiltag:
1) Fældning af enkelte træer: Grundejere, der har grunde grænsende op til friarealet får tilbud om at
fælde træer, man gerne vil have væk. Tilbuddet løber hen over foråret 2018.
Fremgangsmåde: Henvend jer 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. Erik er på ferie, men kan træffes fra påske.
2. En arbejdsdag i foråret med fokus på buske og småtræer på fællesarealet langs Signe Hansensvej
fra gangbro-stien ned mod Peter Hermansensvej samt fældning af to buske ved udkørsel fra Signe
Hansensvej til Kjulvej.
Med motorsave og buskryddere vil vi forsøge blive et arbejdshold, som kan få ryddet lidt op.
Foreningen stiller en container til rådighed og byder på en pølse og øl bagefter.
Erik Engmark taler med grundejere på Signe Hansensvej om en egnet dato, men alle er velkomne. En
invitation sendes ud senere.
Andet nyt:
Bredbånd
Arbejdet med bredbånd går planmæssigt, har vi indtryk af. Vi har haft et lille uheld ved drængennemløbet
på Peter Hermansensvej. Vejsiden faldt ned i grøften ved gennemgravningen og stoppede for gennemløbet.
Bredbånd betalte udgiften til en rørforlængelse og vi betalte for en tiltrængt spuling.
Hjertestarter: Jens Skovrider undersøger for tiden mulighederne for at placere en hjertestarter i
handicaptoilettet, hvor der altid er adgang. Kommunen er positiv. Vi regner med, at vi på bestyrelsesmødet
i påsken ved, hvad en hjertestarter koster i anskaffelse og drift.
Kystsikring: Grundejeren af Peter Hermansenvej 13, grundejere i klitten samt repræsentanter fra
foreningerne vil sætte sig sammen i løbet af påsken for at drøfte initiativer til en fornyet indsats vedr.
kystsikring. Jeg håber, at vi kan komme videre med denne opgave, det er påkrævet.
En ny lov er netop blevet vedtaget: Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse
Ulve: Det forlyder, at der er iagttaget ulve i vort nærområde.
Venlig hilsen
Viggo

