
Grundejerforeningen 126 Tornby 

 

Den 23.06.2022. 

Referat af bestyrelsesmøde (Teams) den 22.06.2022. 
 

Deltagere: Per Dahl, Willy Bjerregaard, Frederik Voetmann Nielsen, Benn Erik Grav, Vagn 

Hansen. 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde. 

Dagsordenen godkendt og der var ingen bemærkninger til referat fra sidste møde. 

 

Ad 2) Opsamling vedr. trapper og bump, jf. sidste møde (Per har holdt møde med Henrik) 

Per Dahl har haft et møde med Henrik Nielsen. Det er aftalt, hvor bumpene skal placeres. Henrik vil 

forsøge at nå at få placeret nogle af bumpene inden generalforsamlingen. Det er ligeledes aftalt med 

Henrik at alle badestier bliver klippet. Den sydlige badesti bliver desuden ryddet i en bredde af ca. 

80 cm. 

Den sydlige trappe er sandet til Per kontakter Henrik Nielsen for at drøfte løsning på problemet. 

Evt. bliver vi nødt til at flytte trappen. 

Der er svaret på en henvendelse på facebook-gruppen om manglende klipning på badestierne. 

 
Ad 3) Diskussion af evt. affaldsstation. 

Drøftelse af en placering af en nedgravet fælles affaldsstation på Ingeborgvej 3 eller 2. Vi har nu 

fået overblik over ejerforholdene på de 2 matrikler, og Hjørring Kommune har ligeledes fået 

ejerforholdene opdateret. Ejendomsværdi og grundværdi er sat til 0 kr. Grundejerforeningen har 

vejret i området – ca. 1300 m2   Vi har fra team Affald modtaget oplæg til en evt. kontrakt med 

grundejere til et nedgravet fælles anlæg. Vi har også modtaget en yderligere beskrivelse af 

forholdene på de enkelte matrikler, hvis der bliver valgt en individuel løsning. Her især krav til 

affaldsbeholdere ved huse, der udlejes. 

Af kontraktudkastet fremgår det, hvor meget jord, der skal bruges til selve anlægget. Derudover 

skal der være plads til at både personbiler og renovationsbiler kan vende uden at skulle ud på 

hovedvejen. Det foreslås, at der f.eks. indgås en 15-20 årig lejeaftale og et engangsbeløb i omegnen 

af 15.000 – 20.000 kr.  

Vi er enige om, at hvis der skal være tale om en fælles nedgravet løsning, vil det ideelle være, at der 

bliver placeret 3-4 stationer i vores område. En station ved hovedvejen vil betyde en noget øget 

trafikmængde og mange skal gå langt for at komme af med deres affald. 

Ved den individuelle løsning skal der minimum placeres 2 affaldscontainere ved hvert hus. Det er 

dog muligt at flere grundejere kan gå sammen og lave en særlig løsning for f.eks. 3-4 huse. Det vil 

begrænse antallet af containere. Tømningsfrekvensen vil blive nedsat i området i forhold til i dag. 

 

I forhold til generalforsamlingen blev vi enige om det vil være vigtigt, at vi på generalforsamlingen 

får drøftet oplæg om følgende: 

Per tager kontakt til ejerne af Ingeborgvej 3, 2+4 med henblik på at få en melding om de vil være 

interesseret i af afgive et stykke jord til formålet. Desuden vil Per se nærmere på kontraktudkastet 

fra Hjørring Kommune og lave et nyt forslag til tekst. 



Benn Erik kontakter Restaurant Munch for at høre om mulighederne for at sætte en projektor op til 

generalforsamlingen. Hvis ikke det er muligt, vil han låne en fra sit arbejde. Benn Erik laver et kort 

over området, hvor vi har mulighed for at udpege egnede placeringer for fælles affaldspladser. 

Vagn laver et oplæg, der beskriver fordele og ulemper ved fælles løsning med nedgravet molokker 

og den individuelle løsning. 

 

Hvis det viser sig, at der ikke er nogen grundejere, der vil afgive jord til et fællesanlæg er 

bestyrelsens holdning, at så skal der arbejdes med at etablere fornuftige individuelle løsninger.   

 

Ad 4) Disk. Af Ole Møgelmoses forslag. 

Vi drøftede oplægget:  

Asfaltering af Ingeborgved ved Hovedvejen. Vi har afventet løsningen med affaldsdepotet. Hvis der 

ikke bliver affaldsdepot skal vejen asfalteres. 

Opfølgning af forsyningsselskabers gravearbejde. Der er pt. Ingen verserende sager. Benn Erik og 

Frederik laver et udkast til hvordan fremtidige gravearbejder skal håndteres. 

Vejmateriale. Per har snakket med Henrik Nielsen om at forsøge med knust beton. 

Vandafledning. Det kommende år kan bruges til at beskrive problemerne 

Vejudvalg. Det kunne være en ide med et vejudvalg i helt konkrete opgaver i forbindelse med 

vejene. 

 

Ad 5) Eventuelt. 

Vi drøftede kort Ordensreglementet. Enighed om, at vi skal tage dette op til revision. Evt. lave et 

reglement til grundejerne og et andet reglement, der kunne bruges i forbindelse med udlejning af 

husene. 

 

Referent. 

Vagn Hansen 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


