
  

Referat fra bestyrelsesmødet d. 05.02.22   
 
Deltagere: Lars, Birte, Ervind (kort på telefon), Nicolai (via zoom) og Vibeke (referent).  
Afbud fra Jens Erik  
 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 

 
Ad 2. Opfølgning af tidligere trufne beslutninger 
Birte har kontaktet Danmarks Naturfredningsforening mhp. øget opmærksomhed på klitternes 
tilstand i Danmark. De har ikke reageret. 
 
Ervind arbejder videre med mulighederne for skiltning i klitterne.  

 
 
Ad 3. Orientering fra formand   

a) Klitsyn – Naturstyrelsen. Lars har flere gange forsøgt at kontakte Naturstyrelsen, uden 
resultat 

b) Nomi 4S. Lars har kontaktet dem vedr. øget hensyntagen til vores små veje. Ved den 
lejlighed blev vi gjort opmærksomme på, at affaldssortering i område er nært 
forestående. Tidshorisonten er lige efter sommerferien. Hver husstand vil få en større 
affaldsspand til henholdsvis restaffald og madaffald. Herudover opsættes minimum to 
affaldsstationer i området, der arbejdes på sagen, og Nomi 4S kontakter hver husstand 
og stiller sig til rådighed med orientering til et evt. møde for områdets beboere. 

 

Ad 4. Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer (Emner til fremtidig 
behandling )  

a) Bredbånd. Ervind. Der kommer information ud til områdets husstande lige før- eller 
efter sommerferien om tilslutning.  

 

Ad 5. Vej-forhold 

Forholdene ved nr. 31 og 32 er udbedret 
 

 Ad 6. Planlægning af året.  

a) Strandrensning d. 7.5. Birte og Vibeke er forhindrede, men Lars tager teten og 
indhenter assistance fra den øvrige bestyrelse ift. planlægning mm.  

 
b) Medlemsarrangementer.  ”Tour de sommerhus” d. 15.04 kl. 10-13. Vibeke laver udkast 

snarest vedr. dato og forespørgsel om hvem, der vil stille hus til rådighed for en lille 
orientering om huset og et lille kik. Start i nr. 136.  

c) Lars ser på noget til efterårsferien.  

 



  

Ad 7. Orientering fra økonomiansvarlig  

a) Generel orientering fra kasserer. Der har været udgifter til vedligeholdelse af veje og til 
service på hjertestarteren, som forventet. Der sendes rykkere ud til de manglende betalere 
b) Regnskab/budget opfølgning. Intet at bemærke. 

  

Ad 8. Næste bestyrelsesmøde 

Hos Ervind d. 04.06.22 kl. 10.00 

 
Ad 9. Evt. 
Ingen emner 

 

Referent Vibeke Lorentzen, nr. 31 

 


