
 

 

Bestyrelsens beretning for året 2016 -2017 

Velkommen til 6 nye medlemmer. 

Stine og John Krag Stubbe, Holløselund Strandvej 75 

Sofie Dyhr Crump og Casper Crump , Holløselund Strandvej 87 

Henrik L. Olsen og Mette R. Thomsen, Vejby Strandvej 80 B 

Bibi Janne og Kenneth Wiberg, Kystvej 42 

Kasper Eistrup, Kløverengen 7 

Anne Cecilia Kai Nielsen, Vejby Strandvej 80 A 

I skrivende stund er der 2 ejendomme til salg:  

Vejby Strandvej 82 og Kystvej 39 

Vi har igen i det forløbne år kunnet konstatere at salget af ejendommene i vores område går 

rimeligt hurtigt. 

Ejendomsmæglerne fortæller, at det er et eftertragtet område vi bor i, og at adgangen til stranden 

via trappen er et godt salgsargument. 

Der har i længere tid været en tvivl om, hvordan dele af Barritvejstien skulle vedligeholdes. 

Bestyrelsen har studeret diverse deklarationer og haft en samtale med kommunen om 

fortolkningen af disse. Konklusionen er, at der er så mange grundejere, der har en eller anden 

forpligtigelse til at være med til at vedligeholde stien, at det må være fællesskabet, altså 

grundejerforeningen, der må vedligeholde stien. 

I løbet af året har der været flere møder omkring kystsikringen. De tre nordkyst kommuner har 

fået udarbejdet et projekt til sikring af kysten. Projektet går ud på sandfodring og enkelte hårde 

anlæg. 

Det er uklart om projektet er afklaret med kystdirektoratet. Kyststrækningen fra 

Tisvildelejehøfterne og frem til Heather Hill ser ud til at være det område med den højeste 

prioritet.  Der er ingen afklaring omkring betalingen, og det bliver der nok heller ikke på denne 

side af kommunevalget. 

Den nederste sektion af trappen til stranden blev på arbejdsdagen i efteråret flyttet op på 

skråningen. Der var ikke mødt mange op på arbejdsdagen, men heldigvis lykkedes det. Der blev 

også etableret adgang til strande ved hjælp af en lille stige. 

Belært af erfaringen med det lille fremmøde på efterårets arbejdsdag har vi i bestyrelsen besluttet 

at vil prøve at lægge arbejdsdagen i den sidste weekend i skolernes efterårsferie. (uge 42). 



 

 

Bestyrelsen havde besluttet at en del af de øverste sektioner skulle udskiftes. Vi fik to tilbud og det 

ene var så godt at der blev råd til 5 sektioner, der er sat op. 

 

Forårs arbejdsdagen gik rigtig godt med mange fremmødte. Trappen blev gjort klar og stiens 

planter blev efterset og bundet op. 

 

Ved den efterfølgende frokost blev mange ting diskuteret bl.a. fremtidige udgifter til 

vedligeholdelse af trappen og kystsikringen. Det var et udtalt ønske at foreningen sørgede for at 

være økonomisk velpolstret. 

Foreningen har i mange år forsøgt at få kommunens retningslinjer til entreprenørkørsel på 

stranden. De ofte meget tunge maskiner trykker forstranden, hvilket er med til at nedbryde 

skrænten. Vi har nu fået reglerne fra kommunen som siger, at der må køres på stranden i perioden 

1. oktober til 1. december samt 14 dage før påske. 

Bestyrelsen har i årets løb brugt en del tid på at finde en både nemmere og mere effektiv måde at 

opkræve kontingentet på. I den forbindelse har vi rettet en henvendelse til vores bank. Banken 

oplyste at vores konto ikke opfyldte alle krav som foreningskonto. Det har givet en del 

administrative arbejde.  Vi håber at være klar med flere muligheder for at betale kontingent inden 

næste kontingentopkrævning. 

Landliggersammenslutningen Gribskov Vest er en forening vi er medlem af. Den findes på denne 

adresse. www.landligger.dk 

De afholder nogle orienteringsmøder med aktuelle emner. Næste møde er den 9. 6. 2017 med 

emnerne ”Kongernes Nordsjælland” og ”Nordkystens fremtid – set fra vores synspunkt”. Mere om 

dette punkt på generalforsamlingen. 

Økonomien. Bestyrelsen er opmærksom på, at der er flere trappesektioner der snart skal 

udskiftes, og at reposen flytter sig og skal sikres. I horisonten lure et måske temmelig stort beløb 

til kystsikring, så derfor ønsker bestyrelsen at forhøje kontingentet. 

Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at stille op til poster i bestyrelsen. Mange af os 

har været med i rigtig mange år og vi finder, at der er behov for nye øjne og friske kræfter. 

 

På bestyrelsens vegne 

Carl Christian Madsen  
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