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Sociale medier og web – Beretning 2022 

Facebook Facebook Facebook Facebook GruppeGruppeGruppeGruppe    

Vi anvender web-side (www.saltum-strand.dk) til mere stabile og formelle emner: Kontakt, 

referater etc. Større emner fx lokalplanlægning og stabile informationer. 

Facebook-gruppen anvender vi til løbende informationer om en lang række emner – det 

kommer jeg til senere. 

Der er i dag 359 medlemmer i gruppen – ud af 534 medlemmer af foreningen. 

Hermed et slag for at blive medlem – eller besøge og bruge gruppen oftere. 

Bemærk: Medlemskab af foreningen er ikke det samme som at være medlem af Facebook 

Gruppen. 

Det er kun medlemmer af foreningen, der kan blive medlem af gruppen. 

Gruppen er en privat gruppe:  

Kun medlemmer kan se opslag. Det kan og vil ikke blive ændret.  

Alle kan finde gruppen. 

Ved anmodning om medlemskab af gruppen, skal man besvare to spørgsmål: 

1) Sommeradresse 

2) Bekræfte, at man er medlem af foreningen, eller nært beslægtet familie er det 

Mangler disse svar, bliver anmodningen desværre afvist. 

Emner i gruppen (Emner i gruppen (Emner i gruppen (Emner i gruppen (sidensidensidensiden    1. februar1. februar1. februar1. februar    i åri åri åri år), fx), fx), fx), fx    

• Varsling om indtrufne indbrud 

• Nyt fra Jammerbugt Kommune 

• Sti-100 udvidelse 

• Ladestandere 

• Veje og stier 

• Nyt om lokalplaner 

• Artikler fra Nordjyske relevante for os  

• Strøm / vand svigt 

• Iskiosken 

• Hjertestarter 

• Hastighedsbegrænsning 

• Fiber / internet 

• Ny renovation – herunder indbrudsrisiko 

• Marehalm, træfældning, flis, sandfygning 

• Spørgsmål fra medlemmerne 

• IKKE: Privat køb/salg, ikke kommercielle indlæg 
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Facebook Facebook Facebook Facebook ––––    sidesidesideside    

Bruges kun som administrator for FB-gruppen. 

 

InstagramInstagramInstagramInstagram    

Blot 62 følgere. 

Mediet er mest til billeder og små videoer. 

Tanken var at medlemmer – og her også andre – lagde billeder på fra en vandretur el.l. 

Hermed en opfordring til at følge foreningen på Instagram – og være aktiv med foto og 

video. 

 

Hvordan tilmelder man sig?Hvordan tilmelder man sig?Hvordan tilmelder man sig?Hvordan tilmelder man sig?    

Fra vores web-side www.saltum-strand.dk er der links til både Facebook og Instagram. 

 

Status på medlemmerStatus på medlemmerStatus på medlemmerStatus på medlemmer    

Der er i dag 534 medlemmer i foreningen. 

Vær opmærksom på at meddele os ændringer i kontaktinformationer: ny mail-adresse 

(vigtigt!), nyt telefonnummer eller hjemme-adresse. 

Sommeradressen er den eneste sikre måde vi kan identificere et medlem, det er så at sige 

nøglen.  

Husk derfor ved ejerskifte: Udmelde tidligere ejere – og indmeld gerne nye. 

Husk særligt dette ved generations overdragelse (som vi ser en del af):  

For at vi kan opkræve kontingent og for at vi kan sende mail til de rigtige. 

Efter at vi er overgået helt til mail, har vi fået mulighed for at kunne sende mail til flere 

personer på samme sommerhus-adresse.  

Men kun ét medlem / ét kontingent / én stemme på generalforsamlingen pr. sommerhus. 

 

Ændringer sker bedst på: www.saltum-strand.dk/medlem 

 


