
Referat fra bestyrelsesmøde 14-10-2022 

 

Deltagere: Jens Nielsen, Søren Tjell, Jette Riis, Charlotte Henningsen, Ann Bendixen, Peter Dan 

Nielsen 

Referent: Ann Bendixen 

Dagsorden: 

1. Status medlemsliste 

Jette opdaterer listen, efterhånden som folk henvender sig. Winkas bliver fortsat vores 

registreringsværktøj. Når betalingsperioden efter besked om betaling af årets kontingent er 

overstået, undersøger vi hos Frederikshavn Kommune, hvordan vi opkræver ikke betalere for 

betaling af veje og grøfter. 

2. Udsendelse af opkrævning 2022 

Opkrævning sendes ud i uge 42/43 med betaling inden 1. december 2022. 

3. Økonomi  -  

Der er per 5.10.2022 kr. 59.859,99 på foreningens konto.   

4. Status grøfter og veje 

Vejene bliver høvlet igennem igen inden for den nærmeste fremtid. Der er nogle veje, hvor beboerne 

føler, at vejene bliver bredere. Det kan måske godt se sådan ud, men det skyldes at man under 

afhøvling af vejene prøver at få grus fra siderne samlet inde på vejen. Vejene laves ikke bredere og 

ingen af vejene har den bredde, som de faktisk skal have. 

5. Planlagte opgaver 

Grundet foreningens økonomi må vi prioritere vedligeholdsarbejdet omkring grøfter. Forlængelsen 

af udledningsrørene på stranden afvander rigtig mange huse, så derfor prioriteres dette først. Der 

skal lægges 2x24m rør. 

6. Pga. helårsrenovation skal alle veje holdes farbare – snerydning? 

Vi er forpligtet til at sikre snerydning. Det bliver gjort ved behov. 

7. Henvendelser 

Tilkørsel Havstokken 37 – Grundejerforeningen skraber vejen frem til indkørsel. 

Vi har modtaget brev fra Forsyningen vedr. affaldsordning – Søren tager møde med dem. 

8. Område 1 – hvorfor er der 2 foreninger? Der er nogle, der betaler dobbelt 

Ann ringer til Helle Aaen fra Område 1 for at sikre betaling af det skyldige beløb. Vi ændrer 

foreløbigt ingenting, men undersøger nærmere inden vi finder ud af, om sammenlægning skal tages 

op på en generalforsamling. 

9. Arbejdsfordeling – emne fra sidste møde 

Jette og Ann opdaterer Winkas ifm. indbetalinger af kontingent. 

Peter sikrer snerydning. 

10. Evt. 

Jens fratræder pga. sygdom og deraf følgende salg af sommerhus. Stor tak til Jens. Suppleant Peter 

Dan Nielsen indtræder i bestyrelsen. 



De resterende hundeposer er defekte, og skal smides ud. Stativerne pilles ned, da de giver flere 

frustrationer end gavn. 

Facebook: der kommer mange henvendelser fra folk, som ikke svarer på spørgsmålene vedr. navn 

og adresse. Det er en lukket facebookgruppe, så vi giver kun adgang til folk, der besvarer de 

fremsendte spørgsmål eller, som vi kan se, har betalt til foreningen. 

 

 


