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Formandens beretning 2020 

Året 2020 har været meget anderledes, end vi alle forventede, da vi gik ind i det. 

Corona-krisen har sat sine tydelige spor på alle planlagte aktiviteter – også ved Nørlev Strand. Vi 

blev, som I jo alle ved, nødt til at aflyse generalforsamlingen den 23. maj 2020.  

 

Arbejdsdag. 

Selv om generalforsamlingen blev aflyst, holdt vi fast ved den årlige arbejdsdag, lørdag den 23. maj 

2020. 

 Det var en hyggelig formiddag, hvor der i grupper af 3 – 4 personer blev udført bl.a. følgende 

opgaver: 

• Indsamlet affald i vores område og på stranden. 

• Opsat 5 stativer med 2 branddaskere i hver. 

• Opgravning af drængrøfter hvor maskinerne ikke kunne komme til. Vi nåede desværre ikke 

gennem alle grøfter. 

• Samtidig blev der opsat skilte ift. færdsel ved klitterne, blinde veje samt at hunde skal holdes 

i snor. 

 

 

Drængrøfter 

På grund af det ekstreme nedbør i efteråret 2019/foråret 2020 har vi brugt væsentlig mere tid og 

økonomiske ressourcer på vedligeholdelse af vores drængrøfter. Som I måske har bemærket, har 

der medio maj måned været en rendegraver samt traktor med vogn i gang med at grave 

drængrøfterne op. 
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De steder hvor det ikke har været muligt for rendegraveren at komme til grøfterne, opfordrede vi 

jer, i vores nyhedsbrev fra juni, til at grundejere med drængrøft i/op til deres grund, ville sørge for 

at grøfterne blev holdt rene. Dette for at vi ikke får samme problemer her til vinter med 

oversvømmelse af flere parceller. 

Samtidig med oprensningen blev røret ved Majvej tildækket. Ligeledes er der lagt rør ud gennem 

klitten i området over mod Grundejerforeningen af 1986. Dette rør blev også tildækket.  

Det var simpelthen en nødvendighed at få begge steder rørlagt og tildækket, idet folk anvendte de 

to steder til at komme op fra klitterne i stedet for via vores trapper. Nu er det derfor også igen muligt 

at gå tur langs ”kanten” ved vandet.  

Desuden vil dette mindske sandflugten oven for stranden, da der ellers kommer meget sand langs 

”kanten” samt hvor grøfterne ender vil det ”løbe” op i området.  

 

Veje 

Sidste forår blev vores veje sat i rigtig fin stand, der hvor der var udført ny kloakering. En del af dette 

blev betalt af Hjørring Vand, da de skulle reetablere efter deres arbejde. Vi fik grus på de sidste veje, 

udført asfaltering ved Grønneklit og Februarvej, samt nye bump ved denne strækning. Vi fik fjernet 

et par bump på Grønneklit og efter sidste års generalforsamling, hvor der var et ønske om at 

reetablere bumpet på Grønneklit ved Midsommervej, har vi fået dette reetableret. Det er 

reetableret efter regler for et sådant bump med den fartbegrænsning som vi har på 20 km/t. Det er 

dog lidt kortere end de tidligere bump. Vi henvendte os derfor til entreprenøren, som henviste til, 

at det nye bump er lavet efter førnævnte regler. 

Lige inden jul i 2019 fik vi lappet huller i alle vores veje, som var meget medtaget af de store 

mængder regn. 

Vejene har holdt rigtig godt sommeren over, men her i efteråret begyndte de igen at trænge nogle 

steder. Entreprenøren blev derfor bestilt igen i starten af september, så de er i en rimelig stand til 

vinteren. 
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Branddaskere 

Som nævnt ovenfor, under arbejdsdagen er der opsat stativer med branddaskere i vores 

grundejerforening. 

På vores hjemmeside under fanen Kort og Lokalplaner er der indlagt et kort, hvoraf fremgår hvor 

branddaskerne er placeret i området. Orienter jer venligst om placeringen af branddaskere tæt på 

jeres sommerhus. 

 

Hyben og anden bevoksning 

Som vi lovede ved sidste års generalforsamling, fik vi klippet hyben både vertikalt og horisontalt 

langs vores veje, således udsynet blev bedre. 

Bestyrelsen modtager desværre henvendelser omkring fældning af hyben eller anden bevoksning 

på anden mands grund. Vores politik er, at man gerne må regulere og fælde hyben på egen grund, 

men at der også bliver klippet hyben på ”andres grunde” er ikke acceptabelt. 

Husk derfor at tale med jeres naboer omkring reguleringen af hyben på jeres/deres grunde, evt. 

også sådan, at en nabo kan få en bedre udsigt. 

 

Kystsikring 

Tilladelsen til at kystsikre med hård kystsikring langs hele grundejerforenings kyststrækning fra 

parkeringspladsen mod syd over mod Skallerup Seaside Resort og mod nord op imod kystsikringen 

ved Grundejerforeningen af 1986 blev godkendt af Hjørring Byråd den 25. marts 2020. 

Herefter skulle selve tilladelsen formuleres og var derefter i høring i 4 uger.  

Det betød, at vi kom hen midt på sommeren, inden den endelige tilladelse kom. 
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Tilladelsen indeholder bl.a. følgende elementer: 

- At den hårde kystsikring (stenene) årligt i april/maj skal tildækkes af sand. 

- At der sker sandfodring i vandet, med en i tilladelsen nærmere bestemt mængde sand 

årligt, således stranden bevares. Mere om dette senere. 

 

Herefter indkaldte Arbejdsgruppen for kystsikring til et møde den 23. august om det videre forløb. 

På mødet var der stor opbakning til at arbejde videre med kystsikringen, og man foreningen 

Kystsikringslauget Nørlev Strand blev stiftet. 

Byrådet i Hjørring Kommune godkendte i august 2020 også at hjælpe økonomisk, både med et 

engangsbeløb på 250.000 kr. samt årlig sandfodring på en 140 meter lang strækning af vores kyst. 

Ligeledes godkendte Byrådet i Hjørring, at give Kystsikringslauget en kommunegaranti på hele 

projektet. Således kan Kystsikringslauget optage et lån gennem Kommunekredit med en meget lav 

fast rente over 25 år. 

Kystsikringslauget har aftalt en tidsplan med vores entreprenør, Vennelyst og forventer at 

arbejdet går i gang i uge 41. 

I perioden fra uge 41 og frem til uge 47 vil kystsikringen blive etableret, således vi alle gerne skulle 

gå vinteren i møde med ro i sjælen. Selve tildækningen af kystsikringen med sand forventes vil 

først at blive foretaget i april 2021.  

I forhold til den årlige sandfodring i vandet, som med det fælles sandfodringsprojekt i Hjørring 

Kommune foregår fra Løkken i syd til og med Udemarken i nord, og som alle grundejerforeninger 

på denne strækning incl. vores grundejerforening deltager i, er der ikke sket sandfordring i 

hverken 2018 eller i 2019. 

Begrundelsen har været, at Kystdirektoratet i 2018 ikke havde fået indhentet de nødvendige 

tilladelser til at sandfodre med sand fra oprensningen af sejlrenden ved Hirtshals Havn. Dette 

betød, at sandet til sandfodring skulle hentes fra et indvindingsområde ud for Lild Strand. Desuden 

kom der første år en klage fra grundejerforeningerne omkring Kjul strand, som mente, at sandet 

fra sejlrenden ved Hirtshals havn skulle lægges ved deres strand. Den klagesag tabte de, men det 
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trak alligevel ud så lang tid, at det ikke kunne nås at sandfodre. Det skal jo planlægges sammen 

med at sejlrenden ved Hirtshals havn opgraves, da det er sandet herfra der skal anvendes. 

Året efter klagede Poul Jacobsen, Skagen (ham med rørene). Også denne klage havde opsættende 

virkning, så det betød, at der heller ikke blev sandfodret i 2019. 

Det betyder, at der p.t. bare for vores grundejerforening, er ca. 380.000 kr. hos Hjørring 

Kommune, som skal anvendes til sandfodring ved vores kyststrækning. Dette beløb fordobles af 

Hjørring Kommune. 

Som vi tidligere har nævnt har Staten afsat 40 mio. kr., både i 2020 og 2021, til kystsikring. Det 

forlyder, at 10 mio. kr. heraf både i 2020 og 2021 skal gå til projekter i Hjørring Kommune. 

Derfor er Hjørring Kommune ved at lægge sidste hånd på en ansøgning om, at de beløb som alle 

grundejerforeninger fra Løkken til Udemarken har indbetalt, sammen med Hjørring Kommunes 

andel, skal anvendes i ansøgningen. Det betyder, hvis alt lykkes, at vi for 2 mio. kr. indsamlet af 

grundejerforeningerne kan få yderligere 80% fra Staten, således der sandfordres for 2 x 10 mio. kr. 

ved kyststækningen fra Løkken til Udemarken, selvfølgelig fordelt ift. hvor meget den enkelte 

grundejerforening bidrager med i ansøgningen. 

 

Alt afhængig af udfaldet af denne aftale med staten har det følgende betydning for vores område: 

I den 3 årige forsøgsordning blev der årligt sandfodret med ca. 1.200 m3 årligt. 

Med den nuværende ordning/tilladelse vil der årligt blive sandfodret med ca. 15 gange så meget 

årligt, altså ca. 18.000 m3 sand (vilkår er 9000 m3/år og kommunen dobler op) 

Hvis modellen med Staten falder på plads her i 2020, betyder det, at vi kan få sandfodret med ca. 

5 gange så meget årligt, altså ca. 90.000 m3.  

Det er jo helt andre mængder end i den første forsøgsordning, hvor 1200 m3 sand blev tilkørt pr. 

år. Nu kan det være at vi ender med at få 75 gange mere sand pr. år de næste 2 år. 
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Den manglende sandfordring, med ovennævnte store mængde, har haft stor betydning ift., at vi 

på nuværende tidspunkt kan se, at der ikke er meget strand foran kystsikringen ved 

Grundejerforeningen af 1986. Det er derfor vigtigt, at vi også fremover holder fast på en 

tilstrækkelig sandfodring, så stranden ikke kommer under angreb. 

 

Trapperne:  

Op til påske blev vores trapper sat på plads. Herfra skal lyde en stor tak til Tom fra Martsvej 12 og 

Lars fra Aprilvej 4, som har gennemgået og repareret trapperne, således de kan holde indtil den 

forventede kystsikring er på plads. 

Nu hvor kystsikringen er på plads er det nødvendigt, at vi får lavet nye trapper. Tilladelsen til 

kystsikring siger, at trapperne skal være lavet af træ. Det er derfor denne løsning som vi henover 

vinteren skal arbejde videre med. 
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