Referat fra Generalforsamling
i grundejerforeningen Brinks Klit
lørdag 2. juni 2018 kl. 10.00
på Sandvejen 4

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Valg af mødesekretær

Guri Engmark
Agnes Nielsen

2. Punkter fra formandens beretning:
Vejsagen ( vejforlængelsen af Sandvejen til Sandvejen 7 og 9)
Vejsagen var dels en privat sag, som var foreningen uvedkommende.
Dels var det en foreningssag, fordi foreningen ejer arealet, som var en del af løsningen.
Generalforsamlingen forholdt sig til den del af sagen, som angår foreningen.
Foreningen fik den 26. juni besked fra Hjørring kommune om godkendelse af et vejprojekt vedr. Sandvejens
forlængelse til Sandvejen 7 og 9.
Bestyrelsen tog derefter kontakt til kommunen og blev forsikret om, at der ikke kunne påbegyndes noget
vejprojekt uden dens accept.
4. Sept. blev der holdt et møde i Kjul med 2 repræsentanter fra Hjørring kommune. Man så på arealet til
det påtænkte vejprojekt, og foreningens rolle i sagen blev drøftet bl.a. med udgangspunkt i deklarationen
fra 1964, jf. foreningens vedtægter.
I et brev til parterne i vejsagen redegjorde bestyrelsen i september 2017 for sin holdning til
vejforlængelsen.
I feb. 2018 blev bestyrelsen orienteret om, at der var indgået en aftale mellem parterne.
Efter aftale med kommunen blev der sendt et høringsbrev til de 4 grundejere på Sandvejen, som var de
nærmeste naboer til vejforlængelsen.
Marts uge 12: Vejprojektet blev gennemført.

Bestyrelsen besluttede at betale 10 000,00 kr. til projektet, ud fra oplysningen om de faktiske udgifter, der
var forbundet med den ny vejstrækning.
Bestyrelsen synes, at resultatet er fint, og der er kommet mange positive tilkendegivelser om det.

Hjertestarter: Jens Skovrider har undersøgt, hvad der kræves i forbindelse med opsætning af en
hjertestarter i toiletbygningen. Sandklitten har sagt ja til at være med og undersøger, om der kan fås tilskud
fra fonde. Kjul gr. f. vil gå med, hvis der er en klar positiv stemning fra Sandklitten og os. Kommunen har
sagt ja. Vores andel, hvis de tre foreninger går sammen, er lig med ca.4000 kr. Der vil blive taget initiativ til
kursus i brugen efter opsætningen.
Kystsikring
Skærtorsdag var der møde om kystsikring, og der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af repr. for Kjul
gr. f., Sandklitten og Brinks Klit suppleret af 3 grundejere fra klitten og med Ole J. som talsmand.
Det er aftalt at få advokathjælp (100 kr.pr. medlem) til udformning af et brev. Målet er at få sandet fra
indsejlingen ud for Hirtshals havn by-passet, som loven foreskriver.
Alle 5 foreninger langs Kjul Strand bakker op og giver tilsammen 16.000 kr.
Det blev præciseret, at der ikke er tale om at danne en forening.
7. maj Klitsyn 2018:
Vi fik som tidligere år tilsagn om faskiner til stranden og halm til den markerede strandsti. Læerosionen på
vores del af kysten blev drøftet, og der blev orienteret om det nye samarbejde mellem de 5 foreninger.
Samarbejde med Sandklitten: Der er købt en ny plæneklipper og det er aftalt, at der skal laves et nyt skur
til plæneklipperen. Nyt legepladsudstyr er blevet sat op, det har vi fået foræret af kommunen.
29. juni 2017 Stranddag: Med stort fremmøde, stor energi og hyggelig afslutning med pølser og øl. Et godt
tiltag.
11. maj: Arbejdsdag 2018: Ved fælles hjælp blev fællesarealet langs Signe Hansensvej ryddet. Buskene ud
til Kjulvej blev også skåret ned. 4 containere blev fyldt. Pølser og øl/vand gjorde godt undervejs. Løftet om
en bjesk fra Gustav og kaffe fik de sidste kræfter frem. Guri og Erik lagde hus til, tak for det.
Hensigten er at følge op med en rensning af drængrøften hen på efteråret.
Lokalplanen og færdsel til den enkelte ejendom:
Den enkelte grundejer har pligt 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.
Bestyrelsen har en forventning om, at man vil være opmærksom på forpligtelsen, også til at holde egne
kanter langs vejene.
Foreningen og persondata: Bestyrelsen har spurgt kommunen, hvordan vi forholder os. Vi kan fortsætte
som hidtil. Ved arrangementer nævnes det, at der tages billeder til hjemmesiden.

3. Regnskab for 2017/18 NH
Niels Heede gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

4. Indkomne forslag (ingen)
5. a. Budget for 2018/19 NH
Niels Heede gennemgik budgettet, som blev godkendt
b. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet blev fastsat til 800,00 kr. Bestyrelsen vil satse på fremover er at have ca. 50.000 kr. på
kontoen.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Niels Heede blev genvalgt og Jens Skovrider blev nyvalgt til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 2018/19:
Bjarne Ib Granau blev valgt som 1. suppleant
Poul Lautrup blev valgt som 2. suppleant
9. Valg af revisorer for 2018/19:
Inge Tofteby og Else Lytje Tryk blev genvalgt.
10. Evt.
Man savner vand i bruseren ved toiletbygningen. Anni henvender sig til kommunen.
Kommunen bør opfordres til at holde containeren ved nedkørslen ren.

Agnes Nielsen

