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Referat
Generalforsamling lørdag den 21. maj 2022 på Sæby Spektrum & Hostel kl. 10.00
Formand Villy Jacobsen bød velkommen.

Der var mødt 45 stemmeberettiget og total 74 til Generalforsamlingen.

1.

Valg af dirigent.
Claus Conradsen blev valgt som dirigent uden modkandidat

2.

Valg af 3 stemmetællere.

Susanne, Rita & Emma blev valgt.

3.

Bestyrelsens beretning
Blev gennemgået og godkendt. Beretningen bliver efterfølgende lagt på hjemmesiden
Der blev forespurgt til en genetablering af grøften fra Klitvej mod vandet. Bestyrelsen undersøger

muligheden.

4. Regnskabet for året 01.04.21 -31.03.22.
Blev gennemgået og godkendt.
5.

Kontingent for perioden01.04.22 - 31,03.23
Kontingentforhøjelse til kr. 650,- vedtaget.

6.

Budget for 2022 - 2023.
Blev gennemgået og godkendt.

7. Forslag til generalforsamlingen.

Bestyrelsen forslog at forärsfest konto med en saldo på kr. 11.640,59 nedlægges og overføres til
driftskontoen. Godkendt af GF.
Aktivitetskonto/projektkonto
med en saldo på kr. 119.730,56 forslået omlagt til garantbeviser i
Sparekassen Danmark. Flere grundejer mente ikke at foreningen skal være en investeringsforening
og gamble med foreningens penge. Forslaget blev nedstemt.
Lars Knudsen Høgevej forslår fartgrænsen nedsættes til 15 km/t samt ere vejbumpi området.
Begge forslag blev nedstemt.
Anders B Jensen Ibisvej have opfordret til at Grundejerforeningen sender en opfordring til
Frederikshavn Kommune om at udstede påbud mod brug af elektrisk forstærket lyd ii det fri. Dette
forslag blev nedstemt af GF.
Anders B Jensen lbisvej foreslog at Grundejerforeningens sammendrag/ resuméer fra dialogmøder
mellem Lejrcenter Klitten og Hvide Klit og de re andre grundejerforeninger gøres tilgængelige for
alle medlemmer af Nørklit Grundejerforening. Dette blev vedtaget på GF.

Bestyrelsen opfordrede til at de berørte naboer til Klitten indgik i direkte dialog med Lejrcenter
Klittens ledelse, for på den måde at få en aftale om at begrænse støjgenerne som begge parter kan
acceptere. Denne opfordring var der opbakning til fra GF.

8. Valg til bestyrelse.
Leif Olesen & Peter Jespersen blev genvalgt. Jonna Lindegaard & Lars Holbæk Jespersen blev valgt
ind i stedet for Benny Sørensen & Preben Sørensen.

9.

Valg af 1 suppleant.

Per Thygesen blev valgt.

10. Valg af revisor.
Gregers Vangkilde blev genvalgt

11. Valg af revisorsuppleant.
Tina Bertram blev genvalgt.
12. Ordensregler.
Marianne Fischer gennemgik reglerne. Tjek i øvrigt hjemmesiden.

13 Eventuelt.

Gregers Grævlingestien 5 forslog der blev brugt af bufferen til et bedre højttalere anlæg.
Kaj Silkehalevej spurgte til evt. strandrensning i år. Bestyrelsen har ikke umiddelbart planer om at

indkalde til rensningiår.
Peter Hjortestien 11 spurgte til reglerne omkring ris om det må ligge på grunden. Benny Sørensen
kunne fortælle at der ikke må ligge ris i

skel jvf. Brandmyndighederne.

Mht. til Sct. Hans bålet på stranden kan bestyrelsen ikke hente mere brænde fra de forskellige
grundejere, men alle er velkomne til selv at lægge brænde ned på bålet påstranden.

Martin Silkehalevej2 spurgte til om bestyrelsen har den rigtige pris på vores vognmand. Der bliver
altid indhentet tilbud fra 2 forskellige vognmand og vi holder os orienteret med de andre
grundejerforeninger

i området, så vi altid er sikre på at få den bedste pris.
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