
Bestyrelsesmøde Saltum Strand onsdag den 18. september 2019  

hos Lisbeth Mikkelsen, Ydunsvej 13, Brønderslev.  

Mødetid kl 17. 

 
Dagsorden. 

1. Siden sidst. 
2.  a: underskrifter i den forbindelse skal vi overlevere vores Protokoller til Lokalhistorisk 

Arkiv i Saltum 
b  : Skilte til sti 15 på stranden og skiltning der henviser til sti 100 på Fårup Klitvej, ikke 
effektueret endnu. 
C : der har ikke været klitsyn endnu. Derfor ikke afklaring af om vi skal arbejde for en form for            
reb ved de stejle stinedgange til stranden. 
D : Brand se udkast til brev/opslag 
3. Hjemmeside er blevet moderniseret, kun formand og kasserer er med tlf.nr. vil flere med? 
4. Facebook er kommet op at køre: spm. Skal det kun være for foreningens medlemmer eller 

skal alle have adgang? 
5. Økonomi og medlemstal. 
6. a) branddaskere økonomi og udlevering. 
7. Medlemsmødet den 18. august 2019. Evaluering. 
8. Første Diskussion om vores: Saltum Strand Grundejerforenings holdning til ny lokalplan for 

området syd for Strandvejen se vedhæftede sammenskrivning fra medlemsmødet og punkter 
til en første diskussion og snak. 

9. evt. 
 
 
Referat Saltum Strand 18. september 2019.  
 
Alle mødt. 
  

1. Det besluttes, at protokoller fra 1966 og frem overdrages til Lokalhistorisk Arkiv i Saltum 
med den klausul at fremtidige bestyrelser har retten til at tilbagekalde Protokollerne. 

2. Sti 15 og skilte der henviser til sti 100 Knud tager en snak med Jammerbugt Kommune. 
3. Reb ved stejle stier,  bestyrelsen vil hellere arbejde for at stierne får ændret linieføring. 
4. Brand se udkast. 
5. Udkast sættes på hjemmeside og sendes til udlejningsbureauerne. Derudover laves en kort 

instruks med det mest nødvendige der forsøges trykt med plastikomslag. . John laver udkast. 
6. Hjemmesiden er blevet moderniseret og blevet mere tilgængelig, Tak til John. 
7. John ændrer systemet således, at der videresendes til private mailadresser. 
8. Økonomi og medlemstal. 
9. Kasserer anskaffer et debet Mastercard, der ikke kan overtrækkes, til foreningens konto. 
10. 50 mangler at betale kontingent, der er kommet 1 nyt medlem. 
11. Forslag om at vi sætter ’plakat’ op om at vi eksisterer. Campingplads, ishus etc. 
12. Folder til alle der opfordrer til medlemskab af foreningen, spørg naboen om de er medlem, 

henvisning til hjemmeside, Facebook, lokalplan, branddaskere etc. Tilbud til nye 
medlemmer om gratis medlemskab resten af året og tilbud om billig branddasker. Mail til 
medlemmerne om at *Få din nabo med*. Knud Laver udkast til medlemshvervning. 

13. Facebook: fastholder at det fortsat er en lukket gruppe. 
14. Branddaskere. 110 har købt en branddasker. Husk forklaring om hvad en branddasker er. 



15. Problematisk med uddeling. Fastholder at der kan købes og udleveres til generalforsamling. 
16. Knud har kontakt med en skovmand, der kommer tirsdag den 15. oktober kl. 11 mødested 

Fårup Skovhus, for at se på området mhb. på fældning, kapning, bortfjerning etc. af  vores 
område. Vi inviterer ham til generalforsamlingen plus evt. en naturmand der kan fortælle om 
områdets botanik og fauna. 

17. Medlemsmøde 18. august. 
18. Meget stor tilfredshed med mødets form og indhold, Der er lavet Rapportering fra 

medlemsmøde, den lægges på hjemmeside 
   Lokalplan: Svend foreslår at vi forsøger at lave en beskrivelse i en ny redegørelse hvor vores 
ønsker skrives ind, derefter kan vi lave de konkrete forslag. Svend vil lave en ’redegørelse’ som 
indledning til ny lokalplan. 
 
Næste møde 26. marts eller 2. april 2020. Møde med Jammerbugt Kommune. Knud tager kontakt 
med Kell Agerbo. Knud og Svend tilbyder Kell Agerbo et formøde. 
 


