
 
 
 
 
Ikke mødt: Søren 
 
Referat best. møde 6. august 2022. 
 
Pkt 1. Knud blev genvalgt som formand, Lisbeth genvalgt som kasserer. 
Enighed om at få lavet et ’Årshjul’, med opgaver i løbet af året. Med mål at få en opgavefordeling 
af opgaverne til de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 
Helle fortsætter med medlemsdel. 
 
Pkt 2. Enighed om, at GF forløb som ønsket med stor deltagelse fra det store fremmøde. 
MK gjorde også som forventet, viste også at han er politiker og stod inde for sine afstemninger i 
byråd. 
 
Pkt. 3 
Der er fuld tilmelding til hjertestarter kursus. 
Til kurset lørdag den 6. august, desværre måtte den første kursusleder melde fra pga sygdom og vi 
må betale lidt mere for at få det gennemført. 
Hjertestarter var i brug i sidste uge, den kommer op igen i dag. 4. august 2022. 
 
 
Pkt. 4. 
Knud gennemgik sine strøtanker omkring afvikling af dagen. Lørdag 17. september kl 9.30 
Knud , John og Jens Ulrik laver oplæg. 
Se på referat fra medlemsmøde 2018. 
 
Pkt.5. Der er  pt 27 tilmeldte personer til Skovdag. Fint indlæg fra Ruben til GF. 
 
Pkt.6.  
Antal medlemmer pt 541 medlemmer, vi stiger lige så stille. Kun 2 der ikke er mailadresse på. 
Facebook 382 dd. 
Konto:  70.000kr  budgettet holder. 
 
 
Pkt. 7. 
Fra Jammerbugt Kommune. 
Spangen ved Kvanbækken flyttes længere ud på stranden pga sand. 
Der sker opmåling på Faarup Skovvej i denne uge 31. 
Der  bliver skrabet sand helt op til Faarup Klitvej. 
Farligt ’vejsving’ Guldagervej. Vi skal ansøge om opsætning af skilt. 
Kettrup Bjerge Vej. 
 
 
 
 



 
Bondagervej, her er 40km begrænsning, skiltet står helt oppe på Bondagervej indkørsel til  Lille 
Norge. 
De vil gerne have 30km på grusvejene. En løsning kunne også være, at vi købte et skilt med 40km 
og satte det op længere nede af Bondagervej. Knud kontakter Vejlaug på Bondagervej. 
Hastighed på Saltum Strandvej, der er ikke bymæssig bebyggelse, vi skal spørge politiet om at få 
status som sådan og dermed 50 km hastighedsbegrænsning, det er ikke kommunens. 
Lokalplaner 
Sti 17 lidt ufremkommelig fra sti 100 og ind i landet. 
Opfordring til at man klipper sine bevoksninger ud mod vejene ned min. 1 m fri rabat fra kørevejen. 
Rødhus. Nyt udspil om udstykning i Rødhus. 58 huse imod oprindeligt 150 huse Størrelse max 
150m2 i alt, imod 180m2 plus udhus. 
Måske skal vi sende et lille brev om dette til forvaltningen/politikere. Knud og John laver et 
fællesbrev. 
 
Pkt 7. 
Udvidet bestyrelsesmøde.  
Vi tager det op senere, i forbindelse med bestyrelsesmøde. Foråret 2023. 
 
 
Pkt 8. 
Ændring af vedtægter. 
Der er enighed om at ændre vedtægter som foreslået af John. §3 i vedtægterne. 
Svend kigger vedtægterne igennem om der er andet der skal ændres. 
 
Sti 15 og sti 24. 
Knud orienterede. Jens Ulrik og Knud laver aftale med Jammerbugt Kommune.  
Cykling på stierne. Vi sætter skilte op med forbud. 
John bestiller  25 skilte. 
Klitsyn intet svar fra Klitdirektoratet. 
Iskiosk. 
 
Evt. Referat  
 


