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Søndag den 11. juli 2021 kl. 11.00 på Kunstcafeen, Blokhus 

 

 

Følgende dagsorden blev behandlet: 

 

1.  Valg af dirigent. 

2.  Formandens beretning. 

3.  Fremlæggelse af regnskab. 

4.  Fastlæggelse af kontingent for 2022.    

      5.  Vedligeholdelse af Havløkkevej og nedkørslen til stranden. 

      6.  Valg til bestyrelsen. På valg er Helle Birgitte Hansen og Ole Jul-Pedersen            

      7.  Indkomne forslag.  

      8.  Eventuelt. 

 

 

Ad 1    Erik Toppenberg valgtes til dirigent. 

 

Ad 2    Formanden (Poul Kærsgaard) aflagde beretning for året.   

            Hovedområder var renovation, grusveje og afvanding. 

            Jammerbugt Kommune har udarbejdet udkast til ny renovationsordning 

            med sortering i 9 fraktioner, ordningen forventes tidligst gennemført april  

            2023. Det forventes, at renovationsbidraget vil stige. 

            Der er generelt løbende dialog med kommunen omkring byggesager, lokal- 

            planer mv. Der er bl.a. lovet inddragelse omkring den planlagte forlængelse 

            af sti 100 til Løkken 

            Jammerbugt Kommune har fokus på vandafledning, pga ændrede vandmængder. 

            I vores forening oprenses bækken med passende intervaller. I år er drænledninger, 

            og underføring oprenset ved kommunens foranstaltning, hvilket var tiltrængt. 

            Vi har, sandsynligvis, en dygtig ræv i området, der er ekspert i at åbne de gammel- 

            dags skraldespande, hvis de ikke er lukket korrekt. Vi har også en del hugorme i 

            området, bemærk de er døve og reagerer på vibrationer. 

           Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen anbefaler stadig bekæmpelse af invasive 

            arter, hybenroser, gyvel og pil. Hybenrosen er specielt et problem langs vores 

            veje, der opfordres til at igangsætte klipning af disse. 

            Formanden opfordrede endvidere til at vi forsøger at etablere en hjertestarter i  

            området. 
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Ad 3   Regnskab, der blev rundsendt på mødet, blev godkendt. (Er også tilgængeligt på 

           hjemmesiden). 

           

Ad 4   Kontingent for 2022 er uændret. 

           

           

Ad 5  Vejformanden (Bo Walter): Der er stadig problemer med hastigheden på 20 km i  

         overholdes. Der henstilles til at farten overholdes, så vejen forbliver i god stand. 

         Såfremt der er problemer med vejen kan Bo Walter kontaktes. 

         Bonagervej er repareret af kommunen. Vedr. huset på hjørnet af Havløkkevej/ 

         Bonagervej er der problemer med udsyn pga træer. Det har ikke været, at få 

         en fornuftig løsning med ejer. Der kan evt. overvejes opsætning af vej spejl for 

         bedre udsyn. 

         Vejen er i fin stand, nedkørslen til stranden bliver så vidt muligt holdt fri for sand. 

         Vedr. det fredede område er der stor vækst af gyvel. Sti 100 er medtaget, og der 

         forsøges at få kommunen til at lægge flis. 

         Der var enighed om, ikke at udvide foreningen med yderligere sommerhuse. 

   

                       

Ad 6   Helle Birgitte Hansen og Ole Jul-Pedersen blev genvalgt.  

           Børge Hansen valgtes til 2. suppleant 

            

Ad 7   Indkomne forslag: 

          2. suppleant til bestyrelsen. Dette er gennemført under pkt. 6 

 

Ad 8   Der overvejes et skilt med hest forbudt / privat vej 

          Klipning af kanter blev igen på dette punkt diskuteret 

  

           

 

  

 


