Bestyrelsens beretning Saltum Strand perioden 2016-2017.
Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder, 1 møde med Jammerbugt Kommune, plus deltagelse i
bestyrelsesarbejdet i SSJK og deltaget i Klitsyn med Miljø og Natyrstyrelsen, og endeligt har
kommunen afholdt det årlige formandsmøde, hvor vi også deltog.
SSJK er forkortelse af Sammenslutningen af sommerhusejere i Jammerbugt Kommune, og her har
jeg været i bestyrelsen i 26 år, de fleste som formand.
Nu syntes jeg det er tide, at der kommer nye kræfter til, så på sidste generalforsamling i
Sammenslutningen blev Knud Jørgensen foreslået og valgt, så vi stadig er tæt på, hvad der sker i
Sammenslutningen.
Bestyrelsesarbejde: Vi har lavet en arbejdsfordeling af bestyrelsesarbejdet, således, at der er
uddelegeret ansvarsområder til de enkelte medlemmer, se hjemmesiden www.saltum-strand.dk om
hvem der står for hvad.
Det er gjort ud fra en betragtning om, at formanden nødvendigvis ikke behøver at lave alt. Vi tror
også, når vi ser på sammensætningen af bestyrelsen af i dag, at det måske vil blive lettere, at finde
nye medlemmer til bestyrelsen når vi trækker os tilbage, indenfor en overskuelig periode. Se
hjemmesiden omkring fordeling.
Vi lægger også bestyrelsesreferater samt kommunale breve af fælles interesse løbende på
hjemmesiden, så kan man holde sig orienteret.
Vi har gennemgået vores vedtægter, det bevirkede, at der er sat et punkt på dagsordenen om
småændringer af vedtægterne.
Vores kampagne for at få flere medlemmer er lykkedes, vi er i dag ca. 100 flere medlemmer end
sidste år og det er dejligt. Det vil give os en større slagkraft overfor Jammerbugt Kommune.
De evindelige diskussioner der har været omkring ændringer af stierne 15 og 24, her har vi nu fået
en aftale i stand med Kommunen, at det er deres ansvar, at få forhandlet med de pågældende
lodsejere om at få ordentlige/gangbare stiforbindelser på sti 15 og 24. Resultatet er lovet færdigt, på
god kommunal vis, til efteråret 2017 eller vinteren 2017/18. Hvis der er andre stier der er blevet
svært gangbare, vil vi meget gerne høre det.
Fra vores møde med Jammerbugt Kommune.
Beredsskabschefen deltog. Brandhaner bliver nedlagt, der er for lidt tryk på vandet til at de kan
anvendes længere, brandvæsenet har vandvogn med. Brandvæsenets responstid er mellem 15 min
og 20 minutter afhængig af adressen.
I tilfælde af brand er en udvendig vandhane og en 30 m slange det mest virksomme.
Branddaskere er meget virksomme ved græsbrande, men de skal være synlige så forbipasserende
kan bruge dem (pris mellem 240kr og 350kr på nettet, køb selv).

Til udlejere: der er lovet, at der kommer håndbog: I tilfælde af brand: på Dansk, Svensk, Tysk og
Engelsk på kommunens hjemmeside, print den ud til lejere.
Der blev aftalt, at kommunen ser på følgende veje:
Guldagervej (bumpene),
Fårup Klitvej (ser på om der skal fjernes sand og fræs i vejkanten).
Kettrup Bjergvej (kommunen ser på den)
Dommerborgvej, kommunen kan ikke forlange den bredere.
Den enkelte lodsejer er ansvarlig for vedligeholdelse af rabatter, så vi kan kun opfordre til at klippe
og skovle så vejene er farbare.
Er der huller i asfaltveje så ret henvendelse til vejafdelingen i kommunen, så bliver det fyldt op.
Kloakering og grøfter. Der er ikke planer om kloakering i sommerhusområder.
Grundejerne har selv ansvar for overfladevand og grundvand på egen grund. Grundejerne har selv
ansvar for vedligeholdelse af private grøfter og dræn, er man i tvivl, så kontakt Jammerbugt
Kommune.
Vi har lagt oversigtplaner over grøfter og dræn på hjemmesiden.
Der har været en del snak om vintervedligeholdelse af vejene. Veje i sommerhusområder er ikke
med i kommunens vinterregulativ, så hvis man bor fast i sit sommerhus, skal man selv aftale og
betale for at få en entreprenør til rydde sne.
Og så er der: internet, telefoni og tv.
Indtil vedtægtsændringerne forhåbentlig bliver vedtaget, er det ikke et arbejdsområde bestyrelsen er
forpligtiget til at arbejde med.
Det har vi dog brugt en del tid på alligevel.
SSJK har besluttet at samarbejde med Bredbånd Nord, nu SE/Stofa. Den beslutning følger vi, og
derfor kommer der også repræsentanter fra SE/Stofa efter generalforsamlingen og orienterer om
deres nyeste tilbud.
Der er selvfølgelig alle muligheder for at benytte andre selskaber, hvis man vil det, det blander vi os
ikke i.. Men spørg om enkeltheder til rep. Fra SE/Stofa, de har styr på svarene..
Vi er for tiden 474 medlemmer i Grundejerforeningen for Saltum Strand.
Husk at meddele flytning og salg af sommerhuset, det kan let gøres på hjemmesiden.

Stor tak til bestyrelsen og suppleanter, der er inviteret med til bestyrelsesmøderne, for et godt
samarbejde

