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1. Siden sidst
Leif Smærup orienterede om Sammenslutningens årlige møde, der blev afholdt den 31. august i
Kulturcentret i Kloster. Referat kan ses på Sammenslutningens hjemmeside.
Der foreligger ny plan for sandfodring af kysten 2014 – 2018 fra Kystdirektoratet.
2. Regnskab
Karsten R. Nielsen gennemgik regnskabet og oplyste, at der endnu mangler afregning for stiger.
Udgiften til stigerne er steget med de to nye ansatte. Grundejerforeningen skal ikke spare op, men
konsolidere sig.
Leif Smærup oplyste, at der er bestilt lærketræ hjem, men der er endnu ikke kommet en regning.
3. Stier og stiger
Leif Smærup oplyste, at der skal fældes buske langs stien ved det tidligere FDM Camping, hvorefter der
skal lægges flis på, og sti 35 er hulet ud af sandfygning, så den skal fyldes op.
Det har blæst meget i foråret og sommeren, og det blev besluttet at tage nogle af stigerne ind i
vinterperioden.
Hvilke vil blive offentliggjort på hjemmesiden.
Her er, som det eneste sted på vestkysten, ikke holdt klitsyn, men Leif har talt med Naturstyrelsen, og
der indgås en aftale om, at Naturstyrelsen fjerner hyben, og grundejerforeningen holder dem nede ved
at sprøjte.

4. Mettes Bjerg
Leif Smærup oplyste, at der er 10 beboere, der har reageret på grundejerforeningens henvendelse.
Det blev besluttet at gøre indsigelse mod planen (se bilag), men foreningen venter med evt. juridisk
bistand.
5. Generalforsamlingen den 17. maj 2014
Leif Smærup oplyste, at han ikke genopstiller!!!
Sømandshjemmet er lukket, og forholdene i Fiskeriets Hus, hvor generalforsamlingen 2013 blev afholdt,
er ikke optimale, så det blev diskuteret, om man evt. skulle holde generalforsamlingen i Kulturhuset i
Kloster, hvor forholdene er perfekte.
Endelig beslutning om, hvor generalforsamlingen 2014 afholdes, blev udsat, og forslag fra
medlemmerne modtages gerne.
6. Eventuelt.
Den nye medlemsfolder er stillet i bero.
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