
Formandsberetning 2009. 

 

• Stamveje: 

Vi har nu entreret med et professionelt vejrenoveringsfirma. Det har været 

dyrt, men resultatet taler vist for sig selv. 

Revlingestien har vi været over en ekstra gang, da den hurtigt forfaldt igen. 

Sandsynligvis på grund af nybyggeri for enden af vejen – tung trafik. Det er 

også muligt, at Revlingestien grundlæggende er dårligt lavet fra starten. Andre 

operatører har også medvirket til at ødelægge profilen og blande jord i fra 

rabatterne i vejene. 

Vi har denne gang valgt grus. Vi kunne også have renoveret med knust asfalt. 

Det ville mindske støvgenerne og muligvis holde bedre. Men det er også 

væsentlig dyrere. Støvgener kan eventuelt mindskes ved klorering. Men 

overholdelse af hastighedsbegrænsningerne vil også bidrage til at mindske 

generne. Det er heller ikke uvæsentligt, at skaderne på stamvejene først og 

fremmest opstår på grund af for høje hastigheder.  

For at appellere til overholdelse af hastighederne er der udfærdiget en 

lamineret skrivelse på tre sprog, hvor der opfordres til hensigtsfuld kørsel. 

Skrivelsen tænkes placeret i alle sommerhusene. 

Nogle af dækslerne ligger for højt på vejene. Hans har kontaktet Jammerbugt 

Kommune med henblik på udbedring. Der bliver også ansøgt om opsætning af 

skilte der forbyder ridning. 

Det er desuden aftalt med jammerbugt Kommune, at der asfalteres et mindre 

stykke ned ad stamvejene. 

 

• Sideveje: 

Enkelte har forespurgt på vedligeholdelse af sidevejene. Vi har ingen politik på 

dette område. Jeg har anbefalet, at man kunne bestille et læs grus hos en 

vognmand og i fællesskab reparere hullerne. Det er befordrende for både det 

sociale element (kend din nabo) og motionen. Vi har gjort det på vores 

sidevej. Kr. 800,- for et læs grus. Vi har kun brugt halvdelen.  

 

 



• Stier: 

Vi har aftalt med Andreas Rasmussens haveservice i Fjerritslev, at han tager 

sig af stierne når det bliver aktuelt. Vi håber på et godt resultat. Andreas vil 

også tage sig af de værste huller på stamvejene med en skovlfuld grus. Vi kan 

på den måde måske udsætte den forholdsvis dyre vedligeholdelse.  

 

• Elektronisk kommunikation: 

Med sidste indkaldelse til generalforsamlingen var som bekendt vedlagt en 

opfordring til at sende mailadresser til formanden så vi kunne reducere 

arbejdsbyrden. Desuden var der vedlagt en slip man kunne sende, hvis man 

fortsat ønskede at modtage information skriftligt. 7 har tilkendegivet, at de 

ønsker info tilsendt. Ca. 100 har sendt deres mailadresse. Resten af 

medlemmerne (ca. 115) er tilsyneladende så tilfredse med foreningens 

arbejde, at de ikke føler det nødvendigt at deltage i det fælles forum. 

 

  

• Kontingent: 

Kontingentet bliver forhåbentlig fremover opkrævet via ejendomsskatterne. 

En stor lettelse. Vi skal ikke længere sende girokort ud. Ingen problemer med 

ejerskifte/adresseændringer/restancer længere. Det koster kr. 10,- pr. 

medlem i adm.gebyr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Vendepladser: 

Vi er i bestyrelsen opmærksomme på, at der nogle steder mangler 

vendepladser. Vi vil snarest tage initiativ til at få det udbedret. Hvis man ved 

at der mangler en vendeplads eller en vendeplads ikke er tilfredsstillende 

udført, hører vi gerne nærmere. Vi skal også lige gøre opmærksom på 

træer/grene, der rager for langt ud på sidevejene til hindring for bl.a. 

renovationsvæsenet. Reglen er afkortning til skel i en højde af 4.2 m. 

 

• Postkasser: 

Det er ikke længere muligt at få nuværende model og det er ikke muligt 

umiddelbart at få nye der passer i stativerne. Vi forestiller os i bestyrelsen, at 

vi ombygger/tilpasser et nuværende stativ til nye modeller og supplerer med 

de nedtagne gamle i de to tilbageværende stativer. Vi opfordrer i øvrigt til at 

få tømt postkasserne, idet vi kan konstatere, at en del postkasser er defekte 

på grund af overfyldning. Det er selvfølgelig for ejerens egen regning og risiko. 

 

• Udvalg: 

Vi nedsatte sidste år to udvalg – afvandingsudvalget og fællesarealudvalget. 

Som det vil fremgå senere på mødet, har udvalgene arbejdet grundigt og 

seriøst med problemerne omkring vore grøfter og fællesarealer.  Vi synes 

løsningerne og forslagene de har barslet med er særdeles 

anbefalelsesværdige. Vi vil gerne fra bestyrelsens side takke for indsatsen. Det 

har i høj grad medvirket til at aflaste os.  

Det bør dog tages op til overvejelse hvordan vi skaffer os af med den store 

mængde grenaffald der sandsynligvis vil opstå efter en grundig 

udtynding/oprydning. 

 

 

 


