
Grundejerforeningen 126 Tornby 

 

 

Den 11.08.2022. 

Referat af bestyrelsesmøde (Teams) den 10.08.2022. 

 

Deltagere: Per Dahl, Willy Bjerregaard, Benn Erik Grav og Vagn Hansen.  

Afbud fra Frederik Voetmann Nielsen 

 

Status på affaldssorteringen. 

 

Per har nu fået kontakt med ejerne af Ingeborgvej 3. De er umiddelbart villige til at være med til at 

finde en løsning, så der kan etableres en fælles station ved indkørslen til Ingeborgvej. Da en 

tidligere kontakt til ejerne af Ingeborgvej 2 og 4 også har være positiv i den retning, er der mulighed 

for, at der kan etableres én fælles ordning ved indkørslen til Ingeborgvej. Vilkårerne skal 

selvfølgelig forhandles på plads senere. 

 

Med hensyn til ordningen med placering af 5 nedgravede fællesløsninger har vi til dato hært fra 2 

grundejere (Nordre Strandklit 2A og Søndre Fyrreklit 8). Begge har givet udtryk for, at de ikke er 

villige til at afgive jord til en fælles løsning. Vi har ikke hørt fra Ingeborg Klit 1, Ingeborg Klit 15 

og Fyrreklitten 18. Vagn kontakter grundejerne for at høre nærmere. 

 

Med hensyn til den individuelle løsning har vi et overblik over, hvor eventuelle vendepladser kan 

placeres, og hvor vejsiderne eventuelt skal beskæres. Benne Erik har haft kontakt til Henrik 

Nielsen. Han vil vende tilbage med et overslag over økonomien til etablering af de nødvendige 

vendepladser mm. 

 

Materiale, der skal udsendes omkring den 1. september. 

 

Umiddelbart ser det ud til, at der bliver 2 løsninger, der skal tages stilling til. Én fælles nedgravet 

løsning ved hovedvejen eller individuelle løsninger.  

Vi udarbejder en skrivelse med fordele og ulemper ved begge læsninger. Per laver et oplæg. Vi 

udsender et kortmateriale, der beskriver mulige vendepladser – bruger evt. kortet fra Hjørring 

Kommune og et kort Benn-Erik udarbejder. 

 

Den ekstraordinære generalforsamling. 

 

Vi har i en skrivelse til grundejerne beskrevet, at mødet også holdes digitalt og at man også kan 

stemme, hvis man deltager digitalt. Vi har bedt grundejerne melde tilbage, hvis der er indsigelser 

imod dette. Pt. Har vi ikke modtaget nogle tilkendegivelser.   

Per kontakter Hotel Skaga for at få en afklaring på de digitale rammer – mikrofon, lærred osv. 

I indkaldelsen vil vi også præcisere, at der er en stemme pr. matrikel. 

Vi blev enige om, at vi i indkaldelsen vil bede om en egentlig tilmelding til generalforsamlingen. 

 

Næste møde (teams): mandag den 22.08. kl. 20.00. 

 

Referent: 

Vagn Hansen 


