
Referat af møde Saltum Strand 29.04-2020. Telefonmøde. 
 
Afbud: 
 
Dagsorden 
1: Regnskab 2019 . Bente har udsendt Regnskab: Branddaskere Foreningen har givet tilskud. 
Budget 2020. Kontingent 100kr. 
Revideret regnskab tages op på næste møde. 
Antal medlemmer Bente finder tallet til næste møde. 
 Vi har aftalt, at vi vil forsøge at få flere til at melde sig ind. Gode ideer må gerne rundsendes inden 
møde. Opslag om at man skal melde sig ind i foreningen f.eks. Meny i Saltum. Vigtigt at vi tager 
vigtige ting op, f.eks. lokalplanlægning, facebook lokalgrupper, annoncerer alle steder man kan 
komme til. Plus selvfølgelig vores egne medlemmer. 
John vil gerne være med til at lave udkast til opslag. Plus Lisbeth og Knud. 
 
2. Lokalplaner. Hvad kan vi gøre for at komme videre? 
Svend orienterede om forløbet. I prioriteringen for 2020 er vi ikke med.  
Jammerbugt Komm. Har valgt at promovere lokalplaner i 2020 der tilgodeser erhversliv i små byer. 
Knud inviterer Jens Chr. Golding til vores generalforsamling. 
Vi starter på at lave udkast til ny lokalplan. 
John melder sig til at lave udkast. Udsagn der passer ind i en lokalplantekst. Svend vil gerne 
diskutere udspil med John.  
 
3. Skilte der henviser til sti 100. Jeg har fået priser på nye skilte: 48kr pr stk for ’Sti 100’ og 16 kr 
for skilt med pil på. Herudover kommer der selvfølgelig udgift til stolpe til nedgravning. 
Svend og Knud sætter op. 
 
4. Generalforsamling. Jeg har bestilt Fårup Skovhus 4. juli 2020, kl 10 med den sædvanlige 
servering. Vi får besøg af en skovmand der vil fortælle om fældning/beskæring af træer. 
Knud inviterer Jens Chr. Golding. 
 
5. Vand på grundene. Til formandsmødet i Jammerbugt Kommune vil i år handle om : Vand, så her 
håber jeg at få noget med hjem vi kan fortælle til generalforsamlingen. En del af medlemmerne har 
haft store problemer efter det megen vand der er faldet i løbet af vinteren. En grundejer ved sti 
17/16 har fortalt, at han har fået pumpet 1.000.000 litervand ned på stranden (over klitten) fordi 
huset ’stod’ i vand, det ville koste ham omkring 40.000kr, jeg fortæller nærmere. 
Knud orienterede. 
 
6. Til generalforsamlingen i 16. maj (hvis det bliver gennemført) kommer tidligere leder af teknisk 
forvaltning i Jammerbugt Knud Nørgaard og fortæller om vejbelægninger, her bliver også noget vi 
kan viderebringe til de mange vejlaug der er i vores område. 
 
7. evt. Knud orienterede omkring hybenfræser, henv. til Golding på generalforsamling. 
Messengergruppe lukket gruppe. Tages op på næste ’fysiske’ møde. 
 Næste møde i slutning af maj måned. 
Ref Knud 


