
11. september 2021

Referat

Generalforsamling Grundejerforening Nørklit den 11. september 2021 kl. 9.30

Sted: Klitten, Nellemanns vej 46, 9300 Sæby

1. Valg af dirigent.
Chresten Pii blev valgt

2. Valg af 3 stemmetællere.
Lene, Bente og Tina blev valgt

3. Bestyrelsens beretning.
Blev gennemgået og godkendt. Beretningen bliver efterfølgende lagt på hjemmesiden

4. Regnskab for året 01.04.20 – 31.03.21 (bilag1)
Blev gennemgået og godkendt

5. Kontingent for perioden 01.04.21 - 31.03.22
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 500
Forslag godkendt

6. Budget for 2021 – 2022 (bilag 1)
Blev gennemgået og godkendt

7. Forslag til generalforsamlingen:
Der er indkommet et forslag fra Høgevej 5 om etablering af yderligere bump i området
Punktet er godkendt og der afsættes 40.000 kr. hertil.

8. Valg af 3 til bestyrelsen.
Marianne Fischer, Troels Strøm blev begge genvalgt
Villy Jacobsen, Ibisvej 1 blev valgt ind i stedet for Claus Conradsen

9. Valg af 1 suppleant
Steen Ovesen blev genvalgt

10. Valg af revisor.
Gregers Vangkilde blev genvalgt
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11. Valg af revisorsuppleant.
Tina Bertramsen blev genvalgt

12. Ordensregler
Blev gennemgået

13. Evt.
Grundvand – hjørnet af Klitvej og Grævlingstien samt Rødkælkevej blev hævet med ½ mtr.
og kostede sidste år 26.000 kr. at udbedre. Håber derfor ikke at det bliver et problem i den
kommende sæson.

Spørgsmål omkring støj fra Klitten vedr. anvendelse af højtalere i det fri.
Emnet tages med i dialogmødet med Hvide Klit/Klitten.

Har du en hjørnegrund så vær opmærksom på at sikre oversigtsforhold.

Opfordring – læg ordensreglerne på tysk frem, så man sikrer at turisterne ikke bare går over
hinandens grunde.

Renovation – husk at det som ikke kan være i sin affaldscontainer, skal man selv sørge for
at bortskaffe – det skal ikke stå ved siden af affaldscontaineren eller efterladt ved
flaske/papir containerne.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Villy Jacobsen

Næstformand: Peter Jespersen

Kasserer: Marianne Fischer

Referent: Troels Strøm

Bestyrelsesmedlem: Benny Sørensen

Preben Sørensen

Leif Olesen


