
Spentrup, oktober 2021  
 
Til alle medlemmer 
 
Hermed tilbagemeldinger i forhold til den ordinære generalforsamling den 11. september 2021.  
 
Stien mod øst:  
Jan Sand flytter rundt på bommene, således at indgangen til stien ud mod Grønhøj Strandvej er 
spærret af for motorkøretøjer. 
Jan Sand fjerner de visne hyben på fællesjorden ved hus 49 og planter 2 grantræer, således at 
området igen fremtræder pænt. 
Jammerbugt Forsyning har kontaktet entreprenøren mht. genplantning af de træer, der er gået 
ud i forbindelse med kloakarbejdet. Bente rådgiver om den bedst mulige placering af de nye 
træer. 
 
Stien mod nord: 
Jan Sand beskærer hybenbuskene, således at stien genvinder sin gamle bredde. 
Bestyrelsen er i gang med overvejelser om hel eller delvis fornyelse af træerne på fællesjorden 
mod nord. 
 
Grønhøj Strandpark (Kringelbækvej): 
Jutlander Bank har sørget for at fjerne ukrudtet i det nyplantede læbælte. Det ser ud til at 
hovedparten af træerne stadig er i live. Vi håber, de vokser hurtigt op, så vi igen kan få læ for 
vinden fra øst. 
Der er endnu ikke fundet et løsning på problemstillingen mht. trampestien fra Kringelbækvej til 
Kristavej ind gennem det nyplantede læbælte. Bestyrelsen arbejder videre med sagen. 
 
”Brune vandpytter” ud for hus nr 18 i forbindelse med skybruddet i august måned: 
Kloaksystemet er kun beregnet til spildevand. Derfor har skybruddet ingen indflydelse på 
vandføringen i kloaksystemet. Jammerbugt Forsyning har undersøgt kloakbrønden ud for hus nr 
18. Der er ingen tegn på, at der har været opstigende (og udstrømmende) kloakvand fra brønden. 
Jammerbugt Forsyning vil gerne opfordre alle grundejere til at sikre, at de ikke leder 
overfladevand til kloakken. Jammerbugt Forsyning gennemgår med jævne mellemrum 
kloaknettet for at konstatere, om enkelte grundejere uberettiget leder overfladevand til 
kloaksystemet.    
 
For høj hastighed på Kristavej: 
Region Syd vil fremover skrive i deres lejekontrakter, at der er en hastighedsbegrænsning på 20 
km på Kristavej. 
Grundejerforeningen har indkøbt en skilt med ”legende børn”. Skiltet bliver gravet ned efter 
sanddepotet ved hus nr. 15. 
 
Hjemmesiden: 
Vil I prøve at undersøge, om det tlf. nummer, I er registreret under på medlemslisten, stadig er 
aktivt. 
 
På bestyrelsens vegne 
Kurt Sørensen 
Formand  


