April 2021 – Meddelelse
Til medlemmerne

Vi har nu fået samlet e-mail-adresser til stort set alle medlemmer. Det giver os mulighed for at informere
jer lidt mere.
Hermed følger derfor lidt informationer om den kommende generalforsamling og en række aktuelle emner.

GENERALFORSAMLING
I sommeren 2020 endte vi desværre med at måtte aflyse vores generalforsamling. Situationen ser ud til at
blive lidt bedre i år. Vi er typisk ca. 120 deltagere, og vi tænker at flere måske vil deltage på den næste
generalforsamling, dels fordi vi ikke kunne afholde sidste år, dels fordi mange af jer har bemærket, at vi har
en del aktivitet omkring lokalplaner.
Vores plan, som det ser ud nu, er at afholde generalforsamlingen søndag den 1. august. Som det ser ud nu
vil vi kunne samles mere end 100 på det tidspunkt.
Vi vender tilbage med indkaldelse, når vi nærmer os.

NYE BEVARENDE LOKALPLANER FOR SOMMERHUSOMRÅDERNE
Den helt store opgave for foreningen er arbejdet med at presse på for at vi kan få nye lokalplaner i vores
område. Lokalplanerne skal sikre at harmoni og sammenhæng i de udbyggede områder ikke ødelægges af
byggerier og udvikling der tilmed kan skade natur og miljø.
Du kan på vores hjemmeside se meget mere om hvad vi har arbejdet med:
www.saltum-strand.dk/lokalplan
Ud over medlemsmødet efter sommeren 2019 har vi haft møder med Jammerbugt Kommune. Vi har haft
dialog med borgmester, planafdelingen og alle byrådsmedlemmer.
Vi har også haft et par artikler, hvor vi er blevet interviewet til Nordjyske.
I vores vedtægter har vi mulighed for at nedsætte ’udvalg’ med en formand fra bestyrelsen og med et antal
af foreningens medlemmer. Vi har derfor nedsat et Lokalplanudvalg bestående af i alt 9 medlemmer.
Udvalgets opgave er at identificere og dokumentere byggerier med en størrelse og udformning der ikke
ville have forekommet, hvis vi havde haft en lokalplan, der var udviklet på baggrund af den ramme som
kommunen udarbejdede i 2011.
– Se mere på vores hjemmeside.

HØRINGER I FORBINDELSE MED DISPENSATIONER ETC.
Vi har aftalt med Jammerbugt Kommune, at vi i højere grad bliver hørt i forbindelse med dispensationer og
høringer.
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AFFALDSHÅNDTERING
Der vil på et tidspunkt skulle foretages affaldssortering også i sommerhusområderne, helt som det sker i
villaområderne. Kommunen er i dialog med bl.a. grundejerforeningerne om hvordan dette løses bedst
muligt. Jammerbrugt Kommune er dog forsinket, idet der er meget lang leveringstid på de nye
skraldevogne, der skal kunne håndtere det nye materiel. Der vil derfor gå måske 1-2 år før affaldssortering
kommer i gang i sommerhusområderne.

FARTBEGRÆNSNING
Vi er i dialog med kommunen om mulighed for fartbegrænsning i sommerhusområdet. Det kunne etableres
som en zone-begrænsning. Vi forventer at dette bliver et punkt på generalforsamlingen.

HJERTESTARTER
Vi har forsøgt at finde sponsorstøtte til opsætning af en hjertestarter på Faarup Klitvej. Vi fik imidlertid
afslag. Vi forsøger nu med en placering på Klitten (kiosken ved nedkørslen i Saltum), og vi søger Tryg
Fonden igen og håber at den nye placering giver mulighed for støtte.
Alternativ kunne det overvejes om foreningen skulle betale for en hjertestarter. Dette vil blive taget op på
den kommende generalforsamling.

FORLÆNGELSE AF STI 100 FRA KETTRUP TIL LØKKEN
Der er konkrete planer om denne forlængelse. Finansieringen er delvist skaffet. Vi vil som
grundejerforening blive inddraget i udviklingsarbejdet.

HJEMMESIDEN OG SOCIALE MEDIER
Husk at du altid kan finde informationer om foreningens arbejde på vores hjemmeside: www.saltumstrand.dk
Du kan også finde foreningen på Facebook, hvor der ligger mere aktuelle opslag, spørgsmål og mulighed for
diskussioner. Vores Facebook gruppe finder du her: www.facebook.com/groups/saltumstrand
Vi har også en profil på Instagram www.instagram.com/saltum.strand/ - her håber vi at komme til at se
flere gode billeder fra vores dejlige område.

SPØRGSMÅL TIL FORENINGEN
Har du spørgsmål – om stort eller småt – er du meget velkommen til at kontakte foreningen.
Vi er altid parate til at hjælpe med råd og vejledning eller med at skabe kontakt til de relevante
myndigheder. Vi har også mange personlige kontakter i Jammerbugt Kommune.

Vi hører også meget gerne fra dig hvis du har forslag til foreningens arbejde.
Du kan kontakte os på mail: formand@saltum-strand.dk

Mange hilsener
Knud Jørgensen
Formand Grundejerforeningen for Saltum Strand.
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