Referat fra generalforsamling
i grundejerforeningen Brinks Klit
lørdag d. 3. juni 2017 kl. 10.00
på Sandvejen 4

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Valg af mødesekretær

Guri Engmark
Agnes Nielsen

2. Punkter fra formandens beretning
Der er indgået aftale med Hjørring kommune om vedligeholdelse af deres stykke af PH’ vej ved ishuset.
Havvindmøller: Skrivelsen til kommunen d. 23.07.16 er fulgt op med en note i april 2017, hvor foreningen
forbeholder sig ret til at tage sagen op igen, hvis vvm-redegørelsens forudsætninger ikke holder.
Stranddag: Der var fin deltagelse, og man nød ”belønningen” bagefter.
Bredbånd: Niels Heede gjorde opmærksom på, at de tilmeldte grundejere vil blive kontaktet af en
konsulent i nærmeste fremtid angående forbindelsen fra vejen til huset. Selve arbejdet udføres i 3. – 4.
kvartal. I kan følge sagen på foreningens hjemmeside http://kjul-strand.dk/
Kontakt til DN 31.10.2016 angående Salmonfabrikkens udledning af affaldsstoffer. DN arbejder med sagen,
vi holder os orienteret gennem dem.
Klitudvalget: Man følger udviklingen om kystsikring og overvejer en mere direkte kontakt til kommunen.
Klitsyn d. 5. maj: Vi har fået forhåndstilsagn om udbedring af nedgangen til stranden. Den bliver lavet, så
snart det er muligt at få halm og sand.
Sandvejen og Signe Hansensvej: Begge veje er blevet høvlet af. Bestyrelsen vil overveje, om der er behov
for bump på PH vej og ved indkørslen til Signes Hansensvej fra Kjulvej.
Formanden gjorde opmærksom på, at bestyrelsen gerne lytter til medlemmerne ved byggeri m.v., men
foreningen er ikke en myndighed, og derfor anbefaler vi altid, at man følger lokalplanen og henvender sig
til kommunen.
Beretningen blev godkendt.
3. Regnskab for 2016/17.
Niels Heede gennemgik regnskabet, som blev godkendt.
4. Bestyrelsens forslag vedr. det vestlige læhegn:
Bestyrelsen foreslår, at der ikke genplantes nyt læhegn. Det betyder, at området forbliver som nu og får lov
til at vokse naturligt jf. lokalplanens rammer.

Dette forslag blev vedtaget. Det blev nævnt, at det midterste læhegn ikke har det for godt. Bestyrelsen
tager det op til drøftelse.
5. Indkomne forslag: Ingen
6. a. Budget for 2017/18.
Niels Heede gennemgik de 2 forslag til budget, og man vedtog budgettet med kontingentnedsættelse.
b. Fastsættelse af kontingent.
600 kr.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Anni Hindsgaul genvalgt
Erik Engmark genvalgt
Viggo Nielsen genvalgt
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 2017/18:
1. Jens Skovrider Kjulvej 25 genvalgt
2. Bjarne Ib Granau Signe Hansensvej 2 genvalgt
9. Valg af revisorer for 2017/18:
Inge Tofteby genvalgt
Else Lytje Tryk
10. Sct. Hans og praksis vedr. aflæsning af brænde til bålet.
Bålpladsen er åbnet fra d. 3. juni. Fremover bliver datoen for åbning sendt ud sammen med indkaldelse til
generalforsamling.
11. Evt.
Flagordningen: Bjarne Skands hejser gerne flaget fremover. Andre er også velkomne til at hejse flaget, som
tidligere udmeldt.
Husk at tænke på skraldespandene i blæst og hvis man har en gitterholder, opfordres man til at
”rævesikre” den.
Bjarne Skands nævnte, at man andre steder har erfaringer med, at man skal være opmærksom på
reetableringen af vej og vejrabat efter nedgravningen af bredbånd. Niels H tager informationen med til
projektgruppen.
Grethe J. Sandvejen 12 fik OK til at kunne parkere nogle biler på en del af boldpladsen første weekend i juli
grundet et større familiearrangement.
Agnes Nielsen

