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Kære medlem af Bratten Grundejerforening 

 

Den 6 marts 2019 blev grundejerforeningens medlemmer via Facebook gruppen ”Bratten Strand 

Grundejerforening” gjort opmærksom på, at vejen mellem Kandeborgvej og Klemmen/Kippen var 

blevet færdselsreguleret til en stiforbindelse af Frederikshavns kommune og Politi. 

På Facebook i gruppen ”Bratten Strand Grundejerforening” startede straks en debat, hvor 

tilkendegivelser for og i mod er nævnt.  

 

Foruden formanden for grundejerforeningen var øvrige medlemmer af bestyrelsen ikke vidende 

omkring denne påtænkte og nu udførte ændring fra vej til sti, hvorfor en uddybende forklaring 

blev forespurgt til øvrige medlemmer af bestyrelsen samt en undersøgelse omkring sagsgang, 

fakta mv blev iværksat fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

 

Formanden var behjælpelig med at fremsende alt korrespondance til øvrige 

bestyrelsesmedlemmer, hvilket har skabt klarhed over sagen. Derudover er der søgt aktindsigt hos 

kommunen, hvilket er givet, og nu er offentligt tilgængeligt via weblager.dk, vælg Frederikshavn, 

vælg Kippen 1; vælg GEO-2018-01414. 

For den øvrige bestyrelse stod det hurtigt klart, at formanden havde misligholdt sin pligt som 

formand, ved ikke at informere de øvrige bestyrelsesmedlemmer om den pågældende sag, som 

startede tilbage i juni 2018 og løb frem til marts 2019, hvor alt er godkendt og gennemført. 

Selvom den øvrige bestyrelse ikke var informeret omkring sagen, da valgte formanden hele 2 

gange pr. mail, at give kommunen samtykke/indikation for accept af vejlukning fra bestyrelsens og 

foreningens side. Se korrespondance af 25. juni 2018 og 11. juli 2018. 

 

På baggrund af ovennævnte afholdes der den 10 marts et bestyrelsesmøde, hvor de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer ønsker valg af ny formand, da den demokratiske model ikke virker med 

nuværende formand, da både bestyrelsen samt foreningens medlemmer ikke er hørt på 

demokratisk vis, forud for en væsentlig tilkendegivelse over for kommunen.  

Formanden forlader selvvalgt der på selskabet, og den øvrige bestyrelse udnævner 

næstformanden John Pedersen til ny Formand og suppleanten træder ind, eftersom det vurderes 

at Carsten ikke ønsker at deltage i det videre arbejde i bestyrelsen. 

Dog vælger John Pedersen den 12 marts at trække sig fra Formandsposten og bestyrelsen grundet 

afstand og vaklende helbred; hvorpå Dan Walter bliver ny Formand.  
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Eftersom Grundejerforeningens tilkendegivelser over for kommunen alene beror på daværende 

formands, da har den øvrige bestyrelse valgt at gøre indsigelse over for færdselsreguleringen fra 

vej til sti, eftersom der ikke eksisterer et demokratisk svar fra bestyrelsen eller foreningens 

medlemmer. 

 

 

Gennem de sidste uger har vi hørt/læst mange kritiske kommentarer omkring sagens gang og den 

svartid som er pågået; vi vil gerne her præciserer at bestyrelsesarbejde i Bratten Strand 

Grundejerforening er ganske frivilligt og ulønnet, samt præciserer at vi har valgt at agere 

professionelt fra bestyrelsens side, ved først at indsamle fakta og viden, inden videredeling af 

information.  

Flere debattører bl.a. på Facebook har viderebragt information hvortil ingen juridisk fakta, servitut 

mv. giver dem hold heri. 

 

Vi har forgæves forsøgt at få kommunen til at belyse juridisk fakta omkring vejstykket mellem 

Kandeborgvej og Kippen/Klemmen; men de henviser til tingbogen.  

Vi har efterfølgende selv kigget i tingbogen, og har fundet frem til vedhæftet servitut fra 1965 lyst 

på Kippen 1, matrikel 18b, hvoraf det fremgår at ejere og bruger af Bratten området har 

færdselsret på sagens omhandlende vejstykke, vejen er udlagt pr. kort som 10m bred. Se 

vedhæftet. 

Som forening er vi ikke i stand til at vurdere om der forelægger senere juriske ændringer, vi kan 

blot konstaterer at dette er eneste tinglyst fakta vi har tilgængelig. 

 

Vi, som udgør den nye bestyrelse er oprindelige kede af situationen; og vi håber på jeres forståelse 

i denne komplekse situation, hvor sagen i høj grad handler om demokratiske værdier. Vi ønsker en 

fuld transparent dialog med samtlige medlemmer, og ønsker medlemmerne adspørges i de 

konkrete sager, som kan have væsentlig betydning. 

 

Den nye bestyrelse har ingen holdning til den konkrete sag, men vil dog over for 

grundejerforeningens medlemmerne gerne pointerer, at én ændring i infrastrukturen et steds, 

hurtigt kan medføre flere ændringer andet steds. 
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På vedhæftet sider fremgår kun korrespondance; som er at finde via aktindsigten hos kommunen. 

Vi er også bekendt med mailkorrespondancer mellem formanden og lodsejeren, som har 

fremsendt ansøgningen til kommunen. Disse mails anser vi lavpraktisk som ”private” da de ikke er 

at finde via aktindsigten, samt de er af ubetydelig karakter, og ikke ændre på sagens forhold. 

 

 

Med venlig hilsen 

Formand Dan Walther  

Sekretær Charlotte Henningsen 

Kassere Jesper Andersen 

Suppleant  Helle Dam Jensen 
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Uddrag fra Servitut Lyst på matriklen 18b, Kippen 1 

dato 28.10.1965 Løbenummer 930922-80 
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Kortudsnit fra kort.frederikshavn.dk 
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5 April 2018. Lodsejer af Kandeborgvej kontakter kommunen for at høre om mulighed for lukning af vej. 
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9 juni 2018. Lodsejer af Kandeborgvej 34 kontakter formanden for grundejerforeningen. 
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25 juni 2018. Formanden informerer kommunen omkring ønsket om vejlukningen. 
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3 juli 2018. Kommunen informerer formanden. 
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11 juli 2018. Formanden informere Kommunen 
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12 juli 2018. Kommunen informerer formanden. 

 

 

 

 



  01.04.2019 

 

13 sep 2018. Kommunen informerer formanden. 
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16 sep 2018. Formanden spørger lodsejer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 sep 2018. Lodsejer informerer Formanden 
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14 okt 2018. Lodsejer retter henvendelse til kommunen for svar vedr. ansøgning. 
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24 okt 2018. Hørring af lodsejer Kippen 1
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24 okt 2018. Fornyet forespørgsel af lodsejer Kippen 1 
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20 dec 2018. Kommunen informerer Formanden. 
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20 dec 2018. Tilladelsen fremsendt til formanden
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6 marts 2019. Orientering til foreningensmedlemer via facebook gruppen ”Bratten Strand 

Grundejerforening”. 
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7 marts 2019. Indsigelse fremsendt af resterende bestyrelse 

 

 

 

7 marts 2019. Formanden orienterer kommunen omkring fejl ansøgningsprocessen. 
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7 marts 2019. Kommunen svarer formanden  
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7 marts 2019. Ansøgning om aktindsigt 
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11 marts 2019. Officiel indsigelse fremsendt af resterende bestyrelse 

 

 



  01.04.2019 
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01 april 2019. Grundejer fremsender brev til vejdirektoratet. 
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