Blokhus og Omegns Grundejerforening af 1960
Referat af Generalforsamling søndag d. 23.06.2019 kl. 10.00 på Rest.
Nordstjernen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent samt
tidspunkt for dettes indbetaling
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor(er)
8. Eventuelt

Jens indleder mødet med at byde alle velkommen, herunder borgmester Mogens Gade, som efter
generalforsamlingen vil komme med et indlæg.
Ad. 1.
Jens foreslår adv. Henrik Christensen som dirigent

han vælges uden modkandidater, og han

-

konkluderer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
Ad 2.
Jens oplyser, at vi nu er knap 700 medlemmer af foreningen, og at vi derfor ser os som en af de
førende her i området. Der er i løber af 2018 afholdt 9 ordinære bestyrelsesmøder ud over alle de
Øvrige aktiviteter, som foreningens medlemmer i øvrigt er involveret i området, og som har
relation til arbejdet i Grundejerforeningen.
Jf. §3 i foreningens vedtægter skal vi arbejde for at fremme medlemmernes interesser med
henblik på et bæredygtigt område. Dette gøres blandt andet ved, at vi deltager i et årligt møde
om samarbejdet med Jammerbugt Kommune, møde med de øvrige sommerhusgrundejerforeninger i Jammerbugt Kommune. Mødet her har blandt andet handlet om de følger,
som stormene de seneste år har forårsaget på vore kyster. Kystdirektoratet har orienteret om, at
man forventer, at kysten inden år 2050 er rykket 35 meter tilbage.
Der arbejdes også en del sammen med Samrådet Destination Blokhus.
Jens oplyser, at det er besluttet, at der vil komme en ny rundkørsel i krydset
Kvorupvej/Fårupvej/Vesterhavsvej. Tidligere formand for BGF Harald Klitgaard har i den anledning

foreslået, at der i denne rundkørsel opføres en minimodel af Sømærket. Dette forslag er blevet
pænt modtaget af kommunen og BGF har givet tilsagn om, at vi vil forsøge at være med til at
indsamle økonomiske midlet til finansieringen heraf.
Der har endvidere været afholdt et møde med Hune Blokhus Borgerforening om et fremtidigt
samarbejde, som kun kan resultere i, at vii området vil have en større gennemslagskraft/en større
stemme, med knap 1100 medlemmer i alt, i forhold til myndighederne. Nogle samarbejdspunkter
har f.eks. været bedre toiletforhold, nye flagstænger m.m.
BGF er endvidere repræsenteret i Blokhus Fonden, og vi er dermed med til at undersøge
muligheden for en udnyttelse af nord-enden af Torvet (bag hvalen), hvor der bl.a. tænkes på et
oplevelseshus

-

et spændende byggeri med et spændende indhold.

Jens fortsætter med at fortælle lidt om, hvad der i 2018 har været brugt penge på:
BGF har givet kr. 15.000 til nye flagstænger
BGF har givet kr. 10.000 til toiletvogn i forbindelse med sommerens koncerter.
BGF har givet penge til skøjtebane på Torvet
BGF støtter sommerens koncerter på Torvet (både tidligere og fremover)
Derudover støtter BGF julelys på Torvet, Kanonlauget, som d. 19.07.19 har 10 års jubilæum, og en
hjertestarter ved Strandkiosken.
BGF har stadig penge på kontoen, så vi også fremover kan støtte gode initiativer i Blokhus og
omegn.
BGF har i 2020 60 års jubilæum, og bestyrelsen går nu i gang med at finde ud af, hvordan det kan
fejres til glæde for området, turister og medlemmer.
Jens slutter sin beretning af med, at fortælle, at der løbende kommer henvendelser fra
medlemmer om dårlige vejforhold, for høj fart på småveje, hybenhække, der generer trafikken
m.m. BGF forsøger at mægle i evt. tvister, henvende os til de berørte grundejere eller henvise til
politiet.
Jens orienterer om, at han fortsat får kopi af alle dispensationer i byggesager, og at han kigger på
dem alle.
Spørgsmål til bestyrelsens/Jens' beretning:
Finn Øst:
Finn starter med at sige, at det jo er skræmmende med, at kysten rykker 35 meter de næste 30 år,
og at han håber, at vil blive gjort noget aktivt i forhold til denne udvikling, også noget, som BGF vil
støtte op om. Derudover vil han gerne kommentere Oplevelseshuset på Torvet

det lyder som en
god idé, men vi skal også passe på, at vores by ikke bliver et Tivoli. Sluttelig vil han gerne gøre
-

opmærksom på, at byen har væsentlige problemer med parkering, specielt de aftener, hvor der er

koncert på Torvet. Folk parkerer alle steder, og det kan resultere i farlige situationer, såfremt der
f.eks. opstår brand. I så fald vil der være mange steder, hvor brandbiler ikke kan komme frem
p.g.a. parkerede biler.
Jens' svar herpå:
Kystdirektoratet og Jammerbugt Kommune er i aktiv dialog. I forhold til Torvet er man meget
opmærksom på, at det ikke går som i Løkken for år tilbage. Vedr. parkering arbejder man sammen
med Hune Blokhus Borgerforening, og de vil i samråd appellere til, at folk parkerer forsvarligt.
Karen:
Karen vil gerne høre lidt om Bækken, der har været talt om fremtidige forhold omkring rekreative
områder omkring bækken.
Jens' svar herpå:
Der sker noget omkring bækken, men vi ved endnu ikke helt, hvad der skal ske.
Jens Otto Larsen:
Er rapporten fra Kystdirektoratet tilgængelig?
Jens' svar herpå:
Vi vil snarest sørge for, at den lægges på vores hjemmeside/at der bliver et link til den på vores
hjemmeside.
Herefter er der ikke flere bemærkninger til bestyrelsens beretning, g den godkendes.
Ad 3.
Jørn Svalgaard aflægger regnskab -se vedlagte. Der er ingen bemærkninger, hvorfor regnskabet
godkendes.

Ad 4.
Jørn fremlægger budgettet og bestyrelsen foreslår en fastholdelse af kontingentet.
Ad 5.
Ingen indkomne forslag.
Ad 6.
Bestyrelsen præsenteres og Jens, Jørn og Karl er på valg og er villige til genvalg. Erik udtræder af
bestyrelsen efter 32 år. I den anledning foreslår bestyrelsen Lone Hejlskov. Lone præsenterer sig,
og alle 4 vælges/genvælges. Suppleant er Chr. Hem
han er villig til genvalg. Han genvælges.

han er ikke til stede, men har meddelt, at

-

Ad 7.
Søren Wagner genvælges som revisor.

RIIU
Jens får ordet og han takker Erik for indsatsen gennem 32 år. Erik takker for en spændende tid og
ønsker Lone tillykke med valget.

Generalforsamlingen slutter med at dirigenten takker for en god generalforsamling og for god ro
og orden, hvorefter vi går over til indlægget med Mogens Gade, som ikke er en del af den
ordinære generalforsamling og derfor udenfor referat.

/Lene Stensballe, ref.

