
Referat fra bestyrelsesmøde i Stovby Klit Grundejerforening den 24. april 2022

Til stede (på Teams): Keld Holm (referent), Line Hollesen, Albert Pedersen, Jørgen Nielsen og 
Bo Wilchen-Pedersen. Fraværende: Svend Erik Bech.

Følgende blev behandlet:

1. Valg af referent.
Keld blev valgt til referent.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 16. januar 2022.
Referatet blev godkendt.

3. Status for vejvedligeholdelse.
Albert gennemgik de veje, hvor der har været særlige problemer med slid og huller. Det blev 
besluttet, at Albert skal indhente tilbud på udbedring og på forårsklargøringen. Der var 
stemning for en gennemgribende klargøring af alle veje før sommersæsonen.
Jørgen oplyste, at eksperimentet med den relativt nye belægning på Obelitzvej stadig holder 
ret godt. Trods den højere pris kan denne løsning overvejes som renovering af særligt 
problematiske veje.
Jørgen har inspiceret alle bomme i foreningens område. Et par bomme trænger til at få 
udskiftet brædder, og næsten alle bomme mangler reflekser. Albert har reflekser, og Jørgen 
har tilbudt at montere dem.

4. Økonomi og medlemstal 2021/22.
Bo oplyste, at regnskabet vil vise underskud på ca. 20.000 kr. Vi er aktuelt 590 medlemmer, 
og det ser ud til, at medlemstallet stabiliserer sig omkring 600 medlemmer. Bestyrelsen 
besluttede, at vi stadig håber, at både nye og gamle grundejere vil støtte foreningens 
arbejde for gode og sikre veje ved at betale kontingent. Pga. kraftigt stigende omkostninger 
blev det allerede på bestyrelsesmødet den 16. januar 2022 vedtaget, at bestyrelsen 
indstiller en kontingentforhøjelse fra 300 kr. til 350 kr. på den kommende generalforsamling 
ultimo juli 2022 med virkning og betaling fra 2022/23.

5. Hastighedsbekæmpelse.
Keld har rykket men endnu ikke fået svar fra kommunen om muligheder for 
fartnedsættende foran-staltninger især på Stovby Strandvej og Nattergalevej. Keld følger op.

6. De to små grundstykker.
Grundejerforeningen har vedligeholdelsespligt men ingen interesse i ejerskab af de to små 
stykker jord. Keld får korrespondance fra Henriks dialog med kommunen og følger op.

7. Hjemmeside og Facebook.
Ingen af bestyrelsens medlemmer ønsker at være redaktør(er), så vi fortsætter indtil videre 
med kun at informere på foreningens hjemmeside, www.stovbyklit.dk.

8. Flere medlemmer, hvordan?
Tidligere drøftede tiltag om fx klistermærker på postkasser skrinlægges indtil videre.

9. Generalforsamling juli 2022.
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Keld booker lokaler og enkel forplejning på Hotel Marielyst (Nørrevang). Indkaldelse med 
dagsorden ifølge vedtægterne udsendes sammen med kontingentopkrævningen i juni 2022. 
Bestyrelsen mødes en halv time, før generalforsamlingen starter.
10. Eventuelt.
Det blev diskuteret, om der i fremtiden kan skabes tilstrækkelig interesse blandt 
grundejerne for at tage en tørn i bestyrelsen. Herunder kan overvejes en sammenlægning 
med en eller flere nabogrundejerforeninger.

Næste møde aftales, når den nye bestyrelse er blevet valgt på generalforsamlingen ultimo 
juli 2022.

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 11.20.
Keld Holm 24/4 2022.  
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