
Bestyrelsesmøde Saltum Strand Grundejerforening 28. oktober 2021. 
 Fremmødt Knud Lisbeth John Svend Jens 
Afbud : Finn. Søren 
 
Dagsorden : 
1: Lokalplan 2022. Knud ringer til Kell Agerbo for at høre om vi er på eller ej. 
Hvor langt er man med at sætte fortsættelsen af 2011, Vejledning for fremtidens 
sommerhusbyggeri. Hvor langt er JK spørg borgmesteren. Giv en dato! 2021.  
 
 
2. Hastighedsbegrænsning Faarup Klitvej og Bondagervej.  
Vi ansøger om et forsøg i 30km Zone Område med fart dæmpning.  Skilt E53.plus ophævning. 
Opfordrer ejendomsmæglerne til at fjerne Solgt skilt med tillykke. 
 
3. Gråbakken 52. 2 problemstillinger.1  der er fjernet voldsomt meget sand som er lagt på grunden 
mod syd., der er fjernet så naboen mod syd har fået sit udsyn mod nord. 
Vi skal have fat i kommunen for at finde ud af hvad de siger til borgerne. Møde med Kell Agerbo. 
Jens sender klagevejledning til Bodil Bjerg. 
 
4. Medlemsmøde Hedeselskabet vil gerne komme til Generalforsamling. 
Kan vi få egnssamlingen til at komme til Generalforsamling , de har  tanke om at lave et 
’sommerhus’ udstilling. 
 
5. Store huse udenfor vores domæne. 
Vi fortsætter med at gøre indsigelser, men vil påtale overfor SSJK at de bør komme mere på banen. 
 
6. Kommuneplan. Vi savner en definition på et stort hus i JK. Hvad forstås ved bebygget areal. Fra 
os 150m2 incl. alt. 
Udgangspkt i Svends udkast. Der er lavet få redaktionelle ændringer. 
John renskriver og vi indsender høringssvar i morgen 29. okt. 
 
7. Web side. Opfordring til, at få flere input. Bestyrelsen opfordres til at se hjemmesiden. 
 
8.pt. 514 medlemmer alle har betalt. Kontingent. 
 

9. Mail til medlemmer: Vi udsender mail om  Hatighed sbegrænsning på Faarup Klitvej og 
Bondagervej på 40 km.. KJ kontakter Borgmesteren og Kell Agerbo omkring igangsættelse 
af Ny vejledning for fremtidens sommerhusbyggeri. 

 
10. Hjertestarter, vi arbejder fortsat på sagen og regner med, at der bliver sat en op på Ishuset 

Saltum Strand inden nytår. 
 

11. evt. Vi laver et sti kort over vores domæne, vi snakker med Kell Agerbo om dette. 
 

12. møde Kell marts måned, Svend og Knud tager et formøde. Hvornår vil Kell ? 
 
 
 



 
 


