
Grundejerforeningen GRØNHØJHUSE                                                                                
  
Dato: 14/4-2018 

Side: 1 
 

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Grønhøjhuse 

14. april 2018 kl 10 på Camping Roligheden 

DAGSORDEN. 
 

1. Valg af dirigent 

a. Flemming Knoth blev foreslået og valgt. 
 

2. Bestyrelsens beretning v. formanden (Knud Erik) 
 

• Grøftekanter og rabatter er klippet, og vejene er blevet høvlet og jævnet to gange. 
Generelt er vejene pæne. Tak til de grundejere der hjælper til med at fylde grus i hullerne 
i vejen. Hold nu hastigheden nede, så holder vejene noget længere. 

• Der kommer rigtig meget vand i vores hovedgrøft, som foruden vores eget overfladevand 
afleder vand fra grundene vest for Redningsstien. For at kunne trække vandet, er der blev 
lagt nye rør i 2 overkørsler, og samtidig er grøfterne ved de 2 overkørsler blevet renset op. 
Der mangler nu kun én overkørsel, som vil blive lavet i foråret. Rørene er blevet lagt så 
vandstanden sænkes ca. 10 cm. For at kunne oprense grøften maskinelt, og derved spare 
omkostninger til entreprenøren, har bestyrelse talt med flere grundejere, så der nu kun er 
beplantning på den ene side af grøften og maskinerne derved kan komme til. 

• I årets løb har der været problemet med at ræve går i det affald der stilles ved siden af 
affaldsstativerne. Bla. bestyrelsen har flere gange opsamlet madaffald – ikke særlig 
lækkert. Vi henstiller til udlejere, at de anskaffer en container der modsvarer mængden af 
affaldet fra parcellen. Hvis man stiller en affaldspose ud, så stil den ovenpå 
affaldsstativet.  

• Der har været en del vand på nogle af grundene i efteråret, pga. der er kommet 100 mm 
mere regn end der normalt kommer om efteråret. 

• To grundejere har henvendt sig til bestyrelsen, som mener, de får lavet for lidt hos dem. 
”vi betaler også kontingent”. De siger samtidig, det er 3 år siden, de har fået grøfterne 
renset op ved deres stikvej. De kan samtidig ikke forstå at kontingentet er steget så 
meget. Grøfter bliver renset op efter behov, og det er 2 år siden at disse grøfter blev 
renset op. Mht kontingentforhøjelsen var bestyrelsens 
forslag 600 kr; men generalforsamlingen, som er 
foreningens højeste myndighed, besluttede 750 kr. 

Per havde spørgsmål til grøften ved nr. 36. Parcelejeren 
har selv gravet grøften op. Bestyrelse har efter 
generalforsamlingen været rundt i området og vi har 
besluttet at nedlægge et Ø 200 mm og 2 m langt rør under 
telefonledning/kablen (gemt i røret på fotoet) og derefter 
dække røret til, for ikke at risikere at beskadige kablen. 

3. Fremlæggelse af regnskab v. kassereren 
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a. Regnskab blev gennemgået. Kassebeholdning er skrumpet med 2.500 kr. Dette 
skyldes bla. ekstra udgifter til nye rør i to overkørsler. 

b. Desværre er der 2.500 kr i manglende restance. Der er sendt rykkere til de skyldige 
grundejere. 

 
4. Præsentation af foreningens hjemmeside www.karensvejgr.dk  

a. Hjemmesiden blev gennemgået af Kern.  

b. Kommunikation med medlemmer og info for lejere og potentielle købere vil blive 
enklere via en hjemmeside. 

c. Referat fra generalforsamlingen vil blive lagt på hjemmesiden og vil være 
tilgængeligt indenfor en uge. 

 
5. Valg til bestyrelse – på valg: 

a. Knud Erik Villadsen, Karensvej 3 – modtager genvalg 
i. Blev genvalgt 

b. Arne Petersen, Karensvej 33 – modtager genvalg  
i. Blev genvalgt 

c. Finn Nielsen, Karensvej 27 – modtager genvalg 
i.  Blev genvalgt 

d. Valg af suppleant til bestyrelsen – på valg er Henrik Dam, Karensvej 53 – modtager 
genvalg  

i. Blev genvalgt 
 

6. Valg af revisorer 

a. Knud Vittrup, Karensvej 18 er på valg – modtager genvalg 
i. Blev genvalgt 

 
7. Valg af revisor suppleant – på valg er Jon Jepsen, Karensvej 59 

i. Blev genvalgt 
 

8. Indkomne forslag (ingen) 
 

9. Eventuelt. 

a. Kern fortalte om et infomøde i Løkkenhallen omkring sommerhusområder i 
Jammerbugt og Hjørring: 

i. Ønsker et tiltrække turister – mere handel. 
ii. Blokhus har været dygtig til at investere i fremtiden og ”liv” i byen. Løkken 

halter bagefter – og det vil man råde bod på. 
iii. Badeferie er ikke længere det primære – mange gæster kommer udenfor 

højsæson. 
iv. Lejeindtægt i DK er 12 mia/år – halvdel er tyskere. 
v. Ny parkeringsområde ifm. molen i Løkken. 

vi. Ombygning af Peter Bådsmand med oprindelig facade og cafe, surfingcenter, 
restaurant til efteråret. 

vii. Event udvikling – eks vindfestival i pinseferien. 

http://www.karensvejgr.dk/
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viii. Shuttle på stranden, som vil køre fra Løkken til Blokhus. 
ix. Sti 100 vandreruter – brochure og plakater kan købes i turistinfo. 
x. Varmepumpe er effektiv og det mest økonomiske. 

xi. Øge isolering på loft og i vægge hvis mulig. 
xii. Sitka-gran er innovasive med giver god vækst. 

xiii. Skovfyr, eg kan anbefales til beplantning. 

b. Camping Rolighed har store planer omkring området i Grønhøj. Har rettet 
henvendelse til kommunen om flere initiativer: 

i. Kom med familien og se hjorte, ænder, gæs, legeplads. 
ii. Iskiosken ved stranden er nu deres, og den renoveres med ny facade. 

iii. Ansøgning til kommunen om  
1. ”Storytelling” i bunkeren. 
2. Små badehuse og flere madsteder. 
3. Fiskebil og foodtruck ved ishuset. 
4. Parkeringsområde på stranden. 
5. Flere andre initiativer, som kan tiltrække turister og få dem til at 

stoppe op i Grønhøj.  
6. Hvornår kommunen svar tilbage ved man ikke. 

c. Der kommer jævnligt folk gående nederst på Karensvej, som overraskes ved at de 
ikke finder nogen sti for enden vejen. Hvad med skiltning ”gangsti”? – bestyrelsen 
overvejer. 

d. Arne spurgte til en hjertestarter. Der er en hjertestarter ved indgangen til 
feriehotellets reception. 

e. Kern takkede Knud Erik for hans store engagement som formand, som kræver 
mange ekstra besøg i området. Tak til Arne for udbedring af vej og det at være 
tilgængelig i området. 

f. Der står 20 km/t på skiltet ved indkørsel til Karensvej. Overhold nu hastigheden og 
fortæl det videre til jeres lejere. 

g. Tak til Flemming for at føre os gennem dagsordenen. 

h. Generalforsamling i 2019 bliver lørdag d. 13. april på Camping Roligheden 
 
 
Referent    Dirigent 

 
Kern Sloth - kasserer, sekretær og næstformand Flemming Knoth 
E-mail: kernsloth@gmail.com   
Mobil: +45 30282658 
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Div info fra formanden: 
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