Grundejerforening Thorupstrand Øst
Referat af bestyrelsesmøde den 16. august 2019.
Mødet blev holdt hos Hans Peter Pedersen, Tyttebærstien 19.
Tilstede: Hans Hansen, Søren Ejsing-Duun, Jørgen Pedersen, Hans Peter Pedersen, Niels Jørgen Madsen,
Niels Dahlin Lisborg.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bemærkninger til sidste referat
Økonomi
Veje og stier, herunder ny sti langs Havvejen, rabatklipning og beskæring langs stamveje
Beplantningen langs Havvejen
Vedligeholdelse af grøfter
Orientering om formandsmødet med Jammerbugt Kommune
Orientering om generalforsamling i SSJK
Evt.
Næste møde

Referat:
Mødet blev indledt med kaffe og brød. Hans bød velkommen til mødet, hvorpå vi gik til første
punkt, 1: Bemærkninger til sidste referat. Dem var der ingen af.
2. Derpå orienterede Niels Jørgen om budget og økonomi. Indtil videre afviger budgettet ikke
væsentligt. I øvrigt var de sidste 2 postkasser solgt og der var enighed om at Niels Jørgen
hjemkøber et antal postkasser ved næste efterspørgsel, så vi har tilsvarende postkasser på lager.
3. Der igangsættes slåning og opridsning langs hovedvejene samt langs grøfter, der oprenses.
Bejstrup Maskinstation har opgaven, der udføres i september-oktober. Niels Dahlin tilføjede at det
var et godt slåningstidspunkt, da talrige sommerfugle har gavn af den blomsterrige vejvegetation i
sommerperioden og ofte forpupper sig i sensommeren.
Grundejere vedligeholder selv de mindre stik-stier, mens grundejerforeningen varetager beskæring af veje.

4. Stianlægget langs Havvejen er anlagt med en betydelig mindre trærydning end oprindeligt
tænkt. Nogle steder har rydningen dog betydet en større indsigt til sommerhusene. Ca. 10
lodsejere er berørt. Hans spurgte om ikke en evt. beplantning bør være ensartet på hele
strækningen, men Søren mente at der godt må være variation ud for den enkelte. Niels laver et

udkast til lodsejerne om hvilke planter, der egner sig til genplantning. Allerede nu ses dog en del
selvsået opvækst bl.a. birk og røn.
5. Grøfterne blev ikke oprenset i 2018 og skal derfor oprenses i år. Vegetation og grødeslåning
ventes gennemført i september-oktober.
6. Hans orienterede om formandsmødet med Jammerbugt Kommune. EU-krav om
affaldshåndtering ser ud til at være på vej, men pt. ingen ændringer i sommerhusområder. Hans
orienterede endvidere om en relevant beredskabsplan for et sommerhusområde ved Blokhus. På
mødet blev der vist en film, der viser hvor hurtigt en væltet grill kan antænde omgivelserne. På
baggrund heraf vil Hans Peter og Jørgen undersøge muligheden for placering af branddaskere.
Jørgen mente, at i princippet bør der findes en branddasker ved hvert sommerhus. Ved et større
indkøb kan der sandsynligvis opnås en vis rabat.
Hans Peter og Jørgen udarbejder forslag til en “Beredskabsplan for området Grundejerforeningen”
og in- put fra medlemmer er velkommen på Jørgens mail bogj@outlook.dk
7. Punktet udgik.
8. Eventuelt. Niels undersøger om Marianne (Niels’ bedre halvdel) har mod på at drifte
hjemmesiden, der bør have et mere moderne layout og tilpasses mobilvisning.
Hans Peter orienterede om det lokale møde i Thorupstrand med deltagelse af kommunens
tekniske udvalg. Her arbejdede ildsjæle for et ønske om en såkaldt 2-i-1 vej inden for byskiltet ved
Havvejen, hvor der afstribes til cyklister/gående.
Hans Peter oplyste desuden at han er i gang med at opsætte piktogrammerne ”hund i snor” som
Niels tidligere hjemkøbte.
Niels Jørgen pointerede at 20 km-fartbegrænsningen på vejene bør være dobbeltsideskilte,
såfremt der skal opsættes et ekstra skilt midtvejs.
Punkt 9. Næste møde blev planlagt til den 1. marts 2020 hos Hans, Tyttebærstien 25.

Mødet blev afsluttet med en lækker fiske-tapas fra Thorupstrand røgeri. Tak til Hans Peter for
værtsrollen.

