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GRUNDEJERFORENNINGEN FOR EJERSTED KLIT 

 

Referat af ordinær generalforsamling 2022 

 

Søndag den 03 juli 2022 kl. 11.00 på Kunstcafeen, Blokhus 

 

 

Følgende dagsorden blev behandlet: 

 

1.  Valg af dirigent. 

2.  Formandens beretning. 

3.  Fremlæggelse af regnskab. 

4.  Fastlæggelse af kontingent for 2023.    

      5.  Vedligeholdelse af Havløkkevej og nedkørslen til stranden. 

      6.  Evt. etablering af vejbump            

      7.  Valg til bestyrelsen. På valg Bo Valter, Poul Henrik Kjærsgaard, Poul Erik Knudsen 

      8.  Indkomne forslag. 

      9.  Eventuelt 

 

 

Ad 1    Erik Toppenberg valgtes til dirigent. 

 

Ad 2    Formanden Poul Kjærsgaard havde pga. sygdom overladt beretningen til bo Valter, 

            der ikke havde mulighed for at deltage, men beretningen blev læst op. 

            Der har været afholdt formandsmøde med Jammerbugt Kommune. Hovedområde:        

            klima, herunder sortering af affald. Det forventes at ny ordning med 9 fraktioner 

            træder i kraft den 01 april 2023. Der pålægges en merudgift på ca. kr. 1.200,-      

            pr. år. 

 

            Sti 100 trænger til renovering, og Kommunen har lovet at se på det. 

 

            Der er stadig problemer med at overholde fartbegrænsning på 20 km i timen. Det 

            er især udlejningsfirmaer og lejere der kører for stærkt. Der opfordres til at gøre op- 

            mærksom på fartbegrænsningerne til lejere. Derudover er der mulighed for at hen- 

            vende sig til udlejningsfirmaerne ved konkrete overskridelser af fartbegrænsning.        

 . 

                              

   

Ad 3   Regnskab, der blev rundsendt på mødet, blev godkendt. (Er også tilgængeligt på 

           hjemmesiden). 

       

     

Ad 4   Kontingent for 2023 er uændret. 
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Ad 5  I starten af året var vejen i dårlig stand. Det var ikke muligt at istandsætte den 

          pga. vejret (frost). Efterfølgende er vejen blevet istandsat, og har siden været i 

          rigtig god stand. 

          Der er opsat skilt med forbud mod heste på vejen. Man opfordres til at gøre op- 

          mærksom på dette forbud, hvis der ses heste på vejen. 

          Vedr. vejbump er det svært at etablere, da der er tale om en grusvej.           

          Der blev diskuteret om nedkørslen skal være bredere, eller om der skal være 

          ”stationer” så gående har bedre plads. 

 . 

   

                       

Ad 6    Der blev endnu engang diskuteret mulighed for at opsætte bom.  

            Forslag til vejbump og bom tages op igen til næste år. 

            

Ad 7    Jørgen Adelgaard og Kasper Bak blev valgt til bestyrelsen. Børge Hansen valgtes 

            til suppleant. 

 

Ad 8    Etablering af hjertestarter løber op i ca. kr. 30.000,00. 

           Der er opsat hjertestarter ved iskiosken, Saltum strand. 

           Der var flertal for etablering af hjertestarter. Placering skal først besluttes inden 

           et videre forløb. Starteren skal helst placeres på et hus, da den der er bedst beskyt- 

           tet mod vind og vejr, desuden skal der være strøm til starteren. 

 

Ad 9   Børge Hansen var til møde i Sommerhusejerne Saltum strand: 

           Sti 100 forbedres, og bliver bredere og længere. 

           Der er stadig ikke nye lokalplaner for vores område. 

           Ishus ved Saltum strand åbner sandsynligvis ikke i år. Det har ikke været mulig 

           at finde en forpagter. Toiletter åbner og rengøres som sædvanligt. 

           

  

           

 

  

 


