Bestyrelsesmøde Saltum Strand Grundejerforening 13. juni 2020. Telefonmøde.
Til stede: Knud, Svend, Lisbeth, John og Susanne.
Afbud fra Aksel og Bente.
1. Dato for afholdelse af generalforsamling.
2. Bestyrelsen besluttede med baggrund i smittefare for corona og antallet af deltagere på
Fårup Skovhus, at udsætte generalforsamling til 17. oktober 2020 på Fårup Skovhus kl 10.
3. Samtidig håber vi på at smittefaren er blevet mindre og ssamlingsregler bliver lempet på
grundlag af en mindre smitterisiko.

2. Beretning. Knud havdelavet udkast til beretning, godkendes.
3. Der skulle have foreligget et revideret regnskab, det er ikke sket grundet coronasituationen.
Fremkommer snarest.
4.
Klitter. Der er skrevet til Naturstyrelsen om muligheden for at sætte et ’støttetov’ eller Udlægge
trappetrin på stierne 15 og 24, eller lave et forsøg med begge. Der er ikke kommet svar fra
Naturstyrelsen.
5.Stier.
Svend og Knud er begyndt at efterse afmærkning af stierne og sætter nye op, der viser til sti
100.
6.
Veje.
Knud har talt med Knud Nørgaard, tidligere leder af teknisk afd. I Jammerbugt Kommune. Han
skulle på SSJK (Sammenslutningen af ejerlav) generalforsamling have fortalt om forsøg de
laver i det ejerlav ,hvor han har sommerhus. Generalforsamlingen er udskudt til efteråret.
Referat bliver fremlagt på vores hjemmeside.
7. Medlemshvervning.
John har udarbejdet flyers som kan sættes påstiskilte forretninger ishus etc.
8: Hjertestarter. Bestyrelsen fremsætter forslag til generalforsamling om at vi vil forsøge at
finde midler via fonde til en hjertestarter på Ishuset ved Saltum Strandvej, pris ca 20.000kr, vi
har desværre fået to afslag på fondsmidler, hvis vi ikke får fondsmidler betaler foreningen selv.
Fordrer tilsagn fra kommunen , de ejer bygningen og fra forpagteren.
9. Branddaskere.
Bestyrelsen vil ikke stå for salg af branddaskere mere. Der henvises på hjemmesiden til
HD2412, tlf. 87 281281 , henvis til medlemskab af Grundejerforeningen og man får 10% rabat.
10. evt
Intet.. referent Knud

