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Golfvejen  

- Asfalthul i vejen ud for golfhusets P plads fyldes med asfalt. 

 

Klitkammen 

- Stikvejen fra Klitkammen var der løst sand i svinget ud for nr. 8 -10 - Stabilt grus lægges ud 

på dette sted og stampes. 

- Fordybning/hul i vejen ud for nr. 21 lægges stabilt grus ud og drænes ud til siden. 

- Kanin/rævegrav tæt på asfalten mellem nr. 1-3 fyldes op  

 

 

Sønderklit 

- Ingen problemer 

 

 

Dalen 

- Hul i asfalten først på Dalen – asfalt fyldes i. 

- Hul i siden af vejen ud for nr. 36 

- Grus i vejen ud for nr. 15 

- Hul i vejen ud for nr.33/70 lægges stabilt grus ud. 

- General slæbning af vejen - flere små huller 

- Og slæbning i svinget ved udstillingsbygningen 

 

Golfstien  

- Hul i asfalten før indkørslen til Golfparken 

- Stabilt grus i det løse sand på begge sider af vejen i T krydset ved nr. 20. 

- Hul i vejen nedenfor nr. 15 før T-krydset 

- Flere huller ud for golfparken fyldes op og drænes ud til siden. 

 

Flisestien/ Hanevej 

- Trappen renoveres og der strøs halm på efterfølgende 

 

Hanevej 

- Huller ud for nr. 2 og nr. 8 fyldes med stabilt grus 

- Huller i svinget ved nr. 11 -13 

- 2. stikvej til højre skal renoveres efter byggeri af skure /garager. 

 

Nonboevej 

- Hul i vejen ud for nr. 27 og nr. 8 - Grus lægges ud 

- Mange små huller i vejen som kræver en slæbning. 

- General slæbning som kan tage det sidste. 

 

Skovsletten 

- Slæbning især i starten af vejen 



 

Skovstien 

- Løst sand på vejen ud for nr. 67 T- krydset påfyldes stabilt grus 

- Løst sand i svinget ud for nr. 53, som også skal have stabilt grus 

- Rabatten ud for nr. nr. 21 er ligeledes blød – stabilt grus 

 

Norges Fjelde 

- Der skal bare en general slæbning til overalt på vejen 

 

Badestierne 

- Badestierne 1 – 5 skal have hø på inden Sct. Hans, så de er farbare. 

 

 

General om vejene 

- Vi var enige om at vejene var i forbavsende god stand efter den megen regn der har været i 

dette forår, så det er almindelig vedligehold der skal til. 

- General slæbning af vejene vil være godt. 

 

 

MVH 

Jørgen Kjems/Hans Henning Jensen  

 

 

 

 

 

 

 
 


