
   

 

 

Grundejerforeningen 126 Tornby 

 

Odense, den 11.02.2022. 

Referat af bestyrelsesmøde den 10.02.2022. 

Til stede: Per Dahl, Willy Bjerregaard, Benn Erik Grav, Frederik Voetmann Nielsen. Vagn Hansen deltager via 
telefon. 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden. 
Ingen bemærkninger. 
 
Ad 2) Underskrift af diverse mødereferater (Willy B. medbringer papirerne) 
Underskrift af diverse referater og dokumenter. Vagn underskriver senere. 
 
Ad 3) Gennemgang af foreløbigt regnskab for 2021 og budget for 2022-2023 (Willy B. udsender papirerne 
forud for mødet) 
Willy har sendt et foreløbigt regnskab ud. Vi kommer i 2021 ud med et underskud på ca. 13000 kr. Enighed 
om at der også i 2022 afsættes 5000 kr. til skilte. Udgiften til forsikringer undersøges nærmere. Det er 
muligt, at vi kan opsige arbejdsskadeforsikringen. Per undersøger det nærmere. 
Udgifter til administration er primært den nye hjemmeside. Det afsatte beløb i budget 2022 på 10000 kr. 
dækker også udgifterne til hjemmesiden. 
Udgiften til vedligeholdelse af vejen i 2021 på 6400 kr. er en engangsudgift i forbindelse med opretning af 
Fyrreklitten. 
Per vil kontakte Henrik (entreprenøren) for at få udspecificeret regningen, så det fremgår, hvad der bruges 
på vedligeholdelse af veje, stier og chikaner mm. 
Sparekassen har hævet gebyret og beløbsgrænsen for negativ rente er nedsat. Budget 2022 rettes til en 
udgift på kr. 700. 
Der er afsat 15000 kr. til fartdæmpning/chikaner i 2022. 
Willy afleverer regnskabet til revisor. 
 
Ad 4) Orientering om Sparekassen Danmark og ændrede gebyrforhold 
Som beskrevet under sidste punkt har Sparekassen forhøjet gebyrerne og sænket beløbsgrænsen for 
negativ rente, så vi nu betaler negativ rente af hele vores indestående. Budgettet tilrettes. 
 
Ad 5) Diskussion af Hjørring Kommunes Regulativ for husholdningsaffald med høringsfrist 2.3.22. (bilaget 
er tidligere udsendt) 
Hjørring Kommune har udsendt et Regulativ for husholdningsaffald. Regulativet beskriver de forskellige 
ordninger omkring den fremtidige håndtering af husholdningsaffald. 
Enkelte punkter giver anledning til kommentarer. Bl.a. fremgår det, at hvis nogle husejere går sammen om 
en fælles løsning, skal husejerne finde en person i kredsen, som skal stå for afregning med kommunen. 
Dette kan give anledning til problemer. 
Det er uklart, hvad konsekvensen bliver, hvis en grundejer ikke ønsker at være en del af ordningen. Hvad 
betyder det, at man så henvises til nærmeste nedgravede ordning. 
 



   

 
 
Ad 6) I forlængelse af pkt. 5 planlægning af fortsatte sonderinger vedr. grund til anlæg for 
affaldssortering 
 
Vi skal i bestyrelsen fortsat undersøge mulighederne for at etablere en fælles løsning ved indkørslen til 
Ingeborgvej.  
Ved den vejledende afstemning på det ekstraordinære møde om affaldssorteringen var der en klart flertal 
for at undersøge denne ordning. 
Det er uklart, hvilke servitutter, der er gældende på parcel 3g. Det fremgår bl.a. at grundejerforeningen er 
ansvarlig for vedligeholdelse af grunden. Benn Erik kontakter Hjørring Kommune for at indhente alle 
oplysninger om grunden. 
Per kontakter ejerne af Ingeborgvej 2 og 4 for at snakke med dem om en mulig placering af affaldsdepotet 
og om muligheden for at grundejerforeningen køber nr. 2.  
Hvis det viser sig, at der er en mulighed for at grundejerforeningen kan købe grunden, skal der indkaldes til 
en ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen. 
 
Ad 7) Etablering i foråret 2022 af tidl. besluttede bump 
Enighed om at vi skal lave de 4 bump, der tidligere er taget beslutning om. Det nye – mere moderne pump 
– viser sig at være mere holdbart. Per vil kontakte entreprenøren for at undersøge om man kan kombinere 
de 2 bump, så pullerterne bliver af træ, som vi kender det fra de gamle bump. 
Der skal etablere et bump tidligt på Ingeborgvej og et ved Ingeborg Klit og 2 på Standklitten. 
Benn Erik vil indhente et tilbud på asfaltering af indkørslen til Ingeborgvej. 
 
Ad 8) Eventuelt. 
Vandselskabet har afsluttet arbejdet med pumpestationen på Fyrreklitten og tilretning af dækslet midt på 
vejen. Der er beplantet omkring pumpestationen. Per og Leif har tjekket op på arbejdet. Vi har ikke 
modtaget nogle bemærkninger fra grundejerne. 
Der skal nu kloakeres i Strandklitten. Der vil muligvis opstå problemer på grund af den noget kringlede 
udstykning – det kan blive en kompliceret affære. 
 
Ad 9) Planlægning af næste møde. 
Onsdag den 13. april hos Restaurant Munch. Tidspunkt meldes ud senere. 
Generalforsamlingen er fastlagt til lørdag den 2. juli 2022 som sædvanlig hos Restaurant Munch. 
 
 
Referent: 
Vagn Hansen  


