Bestyrelsen Saltum Strand.
Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde onsdag den4. december kl 9.30.
Vi afholder det som telefonmøde.
Som I måske har hørt/læst er der kommet problemer med at vi kan få lavet en ny samlet
lokalplan for området syd for Faarup Klitvej. Vi havde håbet på 2020, det mislykkedes
2021 er vi heller med i. Det betyder, at der bliver givet en masse dispensationer som ikke
rigtig passer sammen med det som vores medlemmer ønskede ved vores arbejdsmøde i
2019. Så noget må gøres.
Forslag til hvad vi har behov for at drøfte:
1. Hvem og hvordan skal vi påvirke for at få gang i lokalplanlægningen i vores område
2. Herunder: Hvem, hvordan og med hvilke budskaber skal vi reagere ift. til strømmen af
dispensationer og tilsyneladende dårlig forvaltning
3. Kunne vi nedsætte nogle udvalg (som vores vedtægter giver mulighed for) – fx til at
indsamle og dokumentere sager der strider imod ønsker til lokalplan – vores egne ønsker
og 2011 rammen fra kommunen
4. Web-siden: Strategi for hvad vi lægger ud ift. dispensationer og klager. Vi skal tænke
lidt over GDPR her. Tager vi risiko for at vi fx dokumenterer store bebyggelser der ikke
passer ind, og dermed kan genere ét af vores egne medlemmer?
5. Skal vi gå til pressen – fx sammen med grundejere – og bidrage aktivt? – eller vil det
stille os dårligt ift. kommunen (der jo hader dårlig presse…)
6. Hvordan kan vi bedst bruge og give styrke til ’overbygningerne’, fx SSJK og FL
7. Kan vi – alene eller sammen med andre foreninger – gøre noget i forhold til at påvirke
arbejdet i Erhvervsministeriet
8. Kasserer / medlemsadmin. – Vi skal have overdraget fuldt ud og få styr på at nye
medlemmer håndteres.
9. Indsats for at få flyttet flere medlemmer til elektronisk kommunikation (e-mail). Vil
give os mulighed for løbende at udsende informationer / nyheder. Jeg tænker at en del af
dem der er på papir-post, vælger det af bekvemmeligheds årsager. Andre foreninger
kræver at alt er elektronisk, det må vi også kunne.
10. Bestyrelsesforsikring. Lisbeth nævnte at banken havde foreslået de

Bestyrelsesmøde 4. december 2020 Saltum Strand Grundejerforening Deltagere: Knud, John,
Svend, Lisbeth, Susanne.
Referat:
Kommunen fremsætter forslag i 2017 til at der skal ske ændringer med ny lokalplan for vores
område. Det fremgår ikke i de papirer der bliver fremlagt for Økonomiudv. Og Tekniskudvalg,
inden de beslutter, senest Økonomiudvalget 3. dec. 2020.
Forslag om, at vi beslutter et Kommissorium for et ekstra udvalg der skal fremkomme med forslag
til hvordan vores ønsker omkring en ny lokalplan skal se ud, finde dispensationer, der er
’ødelæggende’ for udviklingen og områdets struktur.
John udarbejder forslag til kommissorium til videre arbejde.
Forslag om, at al kommunikation går via nettet. De der ikke har mail må gå på vores hjemmeside og
følge med ad den vej, fast ligger generalforsamling 1. lørdag i juli.
Nyt til medlemmer kører fremtidig digitalt.
Lisbeth og Susanne køber en pc hver til foreningsarbejde.
Her og nu John skriver på bestyrelsens vegne til borgmesteren og til hele byrådet.
Brevene sendes rundt til bestyrelsen til udvikling og godkendelse.
Forsikring, Se selv på Tryg hjemmeside, foreningslovgivning.
Ref. Knud

