
Bestyrelsens beretning for året 2017 – 2018  

Velkommen til 4 nye medlemmer. 

Kystvej 39:Thomas Ilsøe Andersen og Maria 

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

Vejby Strandvej 80 A: Anne Cecilia Kai Nielsen  

Vejby Strandvej 82: Ann Harpøth Thor og Klaus Lindholm Makovec 

Der var ikke den store trafik på trappen sommeren 2017. Men det var nu ikke fordi der var noget galt med 

trappen. Den våde sommer gav mange jordskred. Heldigvis blev trappen og repos nogenlunde stående . 

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

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

I løbet af vinteren har grundejerforeningen i samarbejde med Thomas Ilsøe Andersen (Kystvej 39) 

fået lavet en mindre skræntfodsikring. Vi håber at det vil begrænse havets erodering i skrænten. 

Beslutningen om at flytte trappesektionen en sektion op, bevirkede desværre, at hele den 

nederste del af trappen kom til at hælde mod Tisvilde. 

 

Bestyrelsen var lidt bekymret om hvordan det ville gå på arbejdsdagen den 27. april. Vi kunne 

forudse, at der ville blive en del arbejde med at få sektionen på plads hen over de nye sten og 

trappen rettet op. Heldigvis mødte mange medlemmer op og trappen blev reetableret. Stien til 

trappen og Barritvejstien fik også lige en omgang. Det pyntede, så tak for det. 

 

Det er et stort ønske at få mere bevoksning på skråningen. Hvis der er medlemmer, der har ideer 

/erfaring til hvordan det bedst kan lade sig gøre, høre bestyrelsen meget gerne om det. 

Bestyrelsen bruger en del tid og arbejde på at finde den bedst mulige løsning vedr. trappens og 

respons vedligeholdelse.   

Igen i år er der holdt et par møder om kystbevaring/strandfodring. Landliggersammenslutningen 

har holdt et møde den 4. juni 2018 og kommunen inviterede til møde den 9. juni 2018 kl. 10.00. 

På det første møde blev der forklaret om: 

GDRP – reglerne. General data Protection Regulering. Som det ser ud lige nu, bliver vi nødt til 

umiddelbart efter generalforsamlingen, at skrive rundt til alle medlemmer for at få accept af, at 

foreningen kan opbevare oplysninger om jer. 

Kommune fortalte om deres visioner for sommerhusområderne: 

Hvordan man vil tage hensyn til områdets særegne karakter og hvorledes en eventuel udbygning 

af fritidsområderne. Det blev nævnt, at der evt. skulle udarbejdes lokalplaner for områderne.  



På det kommunale møde i Gilleleje hallen den 9. juni 2018 blev der gjort rede for projekt 

”Nordkystens fremtid” Se mere her.: http://www.nordkystensfremtid.dk/ 

Den korte version af mødet er, at der kommer sand på stranden og at alle hårde anlæg skal 

betales af kystgrundejerne. 

 

Kommunen tror at der er sand på stranden i 2022. Der er ikke truffet nogen beslutning om 

betalingen. 

 

Det er klart at vi som grundejere vil få brug for at være med i en eller anden ordning omkring 

skræntfodsikringen og betaling af denne. Hvordan betalingen/ finansieringen af 

strandfodringsprojektet skal ske, vil der blive afholdt et borgermøde om umiddelbart efter 

sommerferien. 

På grund af nye regler vedr. aktieejere har bestyrelsen valgt at sælge vores aktier. De indbragte kr. 

44.321,42. Vi har valgt at oprette en ”buffer”konto, hvor beløbet er indsat. 

Vores nye mulighed for at betale kontingent via MobilePay, er der blevet taget godt imod. 

Har du overvejet at gå ind i bestyrelsen, så skal du ikke længere overveje det. Meld dig, vi har brug 

for dig. 

På bestyrelsens vegne 

Carl Christian Madsen 

 

 

 

 

 

http://www.nordkystensfremtid.dk/

