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REFERAT 
 
 

1. Reaktioner vedr. planerne om en eventuel regulering af trafikken i området 
 

Bestyrelsen har modtaget flere, overvejende positive, reaktioner på høringsbrevet 
vedr. en eventuel lukning af Sivsangervejs nordre ende (v. udmundingen i 
Blishønevej). Enkelte har dog efterlyst en mere præcis beskrivelse af , hvorledes det i 
givet fald tænkes udført og på hvilken måde det berører de enkelte grundejere. 
 
I konsekvens af dette vil der snarest (i løbet af Januar) blive udfærdiget en skitse 
over en mulig ensretning af trafikken omfattende vejene Bekkasinvej, Blishønevej, 
Isfuglevej og Sivsangervej. Skitsen vil blive sendt i høring til alle grundejere på 
disse veje. Såfremt der er tilslutning til at ensrette disse veje vil der ske 
henvendelse til Thisted kommune. 
 

2. Oprettelse af web side 
 

Som tidligere meddelt vil der blive oprettet en web side for grundejerforeningen, 
hvor nyheder kan formidles og hvor dialog med grundejerforeningens medlemmer 
kan praktiseres. Web siden forventes færdig i februar/marts. (nærmere information 
følger) 
 

3. Vedligehold af vejene 
 

Kommunen har gennem længere tid arbejdet på at blæse kloaksystemet i området 
fri for sand og skifte kloakrør og kloakdæksler. Arbejdet forventes at pågå endnu 
en 3-4 uger. Arbejdet har medført en del ødelæggelse af vejene i området, hvilket 
kommunen sammen med  har lovet at medvirke til at udbedre. Vejene forventes 
udbedret igen inden påske. Til orientering har kommunen blæst 9 ton sand ud af 
kloaksystemet, så behovet må siges at have været der trods de gener det på anden 
vis har givet. Fremdeles vil bestyrelsen foranledige at der bliver kørt grus og 
granulat på vejene 3 gange årligt. 
 

4. Tilbud om gratis internet forbindelse (via hotspots) 
 

Bestyrelsen er blevet orienteret om, at det fra den 1. marts 2008 vil være muligt på 
2 steder i området at opnå gratis internet forbindelse (henholdsvis fra Vester- 
havshytten  og fra havnen). Da dette kan have betydning for udlejningen vil 
udlejningsbureauerne blive orienteret om denne mulighed, som bl.a. Thisted 
kommune har ydet støtte til. 
 
 
 



4. Renovation i området 
 

Med virkning fra den 1. juli  indføres der nye regler vedr. renovation. Kommunen 
ønsker ikke at mødes med bestyrelsen før disse nye regler er trådt i kraft. 
 

5. Skifte af pengeinstitut 
 

Bestyrelsen har foranlediget i et skifte af pengeinstitut, således at 
grundejerforeningens midler overført til Sparekassen Thy, Vestervig  afd. 
Regnskabet for 2007 forventes godkendt såvel af ekstern som intern revisor. 
Bestyrelsen vil desuden undersøge muligheden af at oprette en PBS ordning for de 
grundejere der foretrækker at lade deres indbetalinger ske via PBS. 
 

6. Indbetalinger 
 

Ved udgangen af 2007 har grundejerforeningen modtaget indbetaling af 
kontingent til foreningen og vejfonden fra stort set alle grundejere i området, idet 
der kun er 6 grundejere der ikke har indbetalt.  
Opkrævninger for 2008 vil blive udsendt i løbet af januar. 
 

7. Generalforsamlingen 2008 
 

Generalforsamlingen 2008 afholdes lørdag den 19. april kl. 15.00 i De sorte Huse. 
Punkter til behandling skal være bestyrelsen i hænde (skriftligt) senest 3 uger 
forinden (senest 28. marts). Indkaldelse med Dagsorden udsendes pr. brev i løbet 
af uge 14. 
 

8. Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne 
 

Alle ordinære bestyrelsesmøder afholdes under private former. Bestyrelsen vedtog 
derfor at det bestyrelsesmedlem der lægger hus til kan få godtgjort udgifter til 
fortæring, kaffe mv. på 150,00 kr. Endvidere udbetales kilometergodtgørelse efter 
Statens laveste takster (pt. 1.83  kr. pr. km.) for ekstraordinær kørsel i forbindelse 
med deltagelse i bestyrelsesmøderne. 
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