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GRUNDEJERFORENINGEN
MUNKENS KLIT NORD
BESTYRELSEN
Mødet lørdag den 8. november 2014 kl. 11.30

Til stede

: Anders Hornemann (AH), Ove Steen Nielsen (OSN) og Hans Jensen (HJ)

Fraværende : Kurt Axelsen

Referat

: Hans Jensen

HJ bød velkommen til mødet og orienterede om:
- at der ikke var tilgået henvendelser eller post, som ikke var videregivet til bestyrelsen.
- at postkasserne ville blive genopmærket med vej og husnumre i weekenden 8. - 9.
november 2014.

Punkt 1
Sct. Hans 2015

Sct. Hans 2015 blev drøftet på baggrund af mail fra Per Nielsen, Grundejerforeningen Grønhøj Nord. (Mailen er vedhæftet referat).
Der har til Sct. Hans 2014 været problemer med at de, der aflæsser brænde til bålet, ikke
overholder aftalen om, at der først må aflæsses brændbart affald 14 dage før Sct. Hans, og
at det skal foregå ved den opsatte pæl.
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__ __
BESLUTNING:

Vi vil igen opfordre til at man overholder de givne forudsætninger for afholdelse af
Sct. Hans på stranden, mere kan bestyrelsen ikke gøre.

Punkt 2
Vedligeholdelse veje

Vi drøftede vejvedligeholdelsen, som blev iværksat efter det kraftige regnvejr.
OSN gennemgik hvorledes det var udført i henhold til vedtagelsen på generalforsamlingen i foråret. Desværre blev der efterfølgende spulet dræn af Jammerbugt Kommune ved underentreprenør. Denne entreprenør ødelagde efterfølgende en del af
vejene, hvorfor OSN efterfølgende rettede henvendelse til Jammerbugt Kommune
som fik entreprenøren til at reparere det ødelagte.
Vejene har efterfølgende været i god stand.
OSN har efterfyldt mindre huller og gravet små dræn hvor vandet ikke har kunnet løbe bort fra vejen.
__ __
ORIENTERING:
Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 3
Træbeskæring

Træbeskæring langs vejene blev drøftet, og der er stadig mangler først på Ingelisevej.
__ __
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BESLUTNING:

HJ retter henvendelse til Jammerbugt Kommune for at bede kommunen foranledige,
at kommunens regler overholdes.

Punkt 4
Kontingentopkrævning ved salg

I forbindelse med sommerhussalg har der været tvivl om hvilken periode kontingentet
til Grundejerforeningen dækker.
__ __
BESLUTNING:

Kontingentet følger og dækker kalenderåret.

Punkt 5
Møde med Grundejerforeningen Munkens Klit

HJ forsøger at få arrangeret det møde med Grundejerforeningen Munkens Klit som
ikke kunne arrangeres i foråret. På mødet skal drøftes vejvedligeholdelse og dens
udførelse samt afregning herfor.
__ __
BESLUTNING:
HJ tager kontakt til Grundejerforeningen Munkens Klit.

Punkt 6
Status på økonomi
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AH orienterede om status på økonomien, som på mødedatoen havde en kassebeholdning på kr. 62.000,00,
__ __
ORIENTERING:
Orienteringen blev taget til efterretning.
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Mail Per Nielsen, Grundejerforeningen Grønhøj Nord den 28.07.2014

Jeg vedhæfter regning for gummiged, som vi har lagt ud. Arbejdet blev lidt
større end forudset, idet der havde dannet sig to bunker, som måtte skubbes
sammen inden bålet kunne antændes. Det er ærgerligt, at det ikke kan lykkes
at få leverandører til bålet til at overholde de forholdsvis simple regler.
I skrivende stund vides ikke, om strandfogeden vil være med længere (han var
i hvert fald træt af det i år). Hvis han ikke vil, forudser jeg det rene
anarki.
Oprydningen blev efter mit skøn meget fin. Jeg vurderer, at der var 2‐300,
der overværede bålet. Det blev en flot aften. Af uforklarlige grunde blev
bålet antændt ca. kl. 20.30, men da det var stort, brændte det lysteligt kl.
21, som det var varslet til.
Jeg beder din forening overveje, om I vil være med til fordeling af regning
for oprydning næste år. I min forening tager vi en beslutning i september.
Jeg beder de foreninger, der har givet tilsagn om betaling, om at betale til
vores konto 9812 1825656347:
Karinavej, 87 medlemmer, kr. 564
Kristavej, 36 medlemmer, kr. 233
Munkens Klit Nord, 48 medlemmer, kr. 311 Grønhøj Nord, 224 medlemmer, 1.452
kr.
Vores forening har forhandlet med Bredbånd Nord om nedlægning af fibernet i
området. Vi har fået et godt tilbud, men det kræver, at 100 tilslutter sig.
I skrivende stund vides ikke, om vi når dette mål. Hvis det lykkes, kan det
forventes, at de andre foreninger ‐ eller nogle af dem ‐ får tilbud om
tilslutning.
Med venlig hilsen
Per Nielsen
Grundejerforeningen Grønhøj Nord
Tlf. 51269131

