
Indkomne forslag til  

generalforsamlingen 2021 
Grundejerforeningen for Saltum Strand 

 

Forslag nr. 1Forslag nr. 1Forslag nr. 1Forslag nr. 1    
 

Til Grundejerforeningen 

V formanden 

 

Vi har følgende 2 forslag til behandling i grundejerforeningen. 

 

Til revision af lokalplanen.  

Forslag 1.1 

1. LYSFORURENING: Vi oplever en tiltagende tendens til, at husejere belyser deres huse om 

natten samt installerer lys i indkørsler uanset, at der ikke synes en reel grund hertil. Vi 

mener, at det er vigtigt, at området ikke belyses unødigt, så vi alle kan få glæde af, at vi 

befinder os i naturen og ikke i en by, og så vi kan få glæde af nattehimlens stjernevrimmel 

eller nyde mørket på en sen aftengåtur.   

Forslag 1.2 – Se også forslag 4 

2. MOTORISEREDE DRAGEFLY: STØJFORURENING 

3. Der har været en del aktivitet på stranden med de såkaldte motoriserede dragefly. De giver 

blandt andet anledning til en væsentligt støjplage. De flyver ind over 

sommerhusområderne i lav højde og forstyrrer privatlivets fred, og de flyver over de 

fredede klitområder, hvor de forstyrrer vildtet. Vi henviser til "Bestemmelser om dragefly 

og glideskærme" Statens Luftfartsvæsen, udgave 4, dec 2004, hvoraf det fremgår af §8, 1,2 

at "der må ikke hverken ved start, under landing flyves over tæt bebyggede områder. 

beboede campingpladser samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri 

luft".  

4. Endelig må en sådan (tiltagende) aktivitet skønnes at skræmme turisterne væk fra 

området. 

5. Det ville være skønt, hvis der i lokalplanen tages højde for, at en sådan aktivitet i området 

og selvfølgeligt også på stranden, ikke er tilladt. 

6.  



7. 'Endelig kunne Grundejerforeningen rette henvendelse til kommunen og politiet med 

henblik på, at opsætte skilte ved stranden om, at en sådan aktivitet ikke er tilladt med 

henvisning til ovenstående bestemmelse. 

PS Er der tilmelding til generalforsamlingen?? 

 

Mvh 

Hanne Korsholm  og Henning Nielsen 

Fårup Klitvej 29 

9493 Saltum 

Mob 40780794 

Forslag nr. 2Forslag nr. 2Forslag nr. 2Forslag nr. 2    
 

Fra: Poul Brønnum <holmbo35@gmail.com> 

Sendt: 16. juli 2021 10:51 

Til: formand@saltum-strand.dk <formand@saltum-strand.dk> 

Emne: ved sti 15 Kettrup Bjerge  

  

Til generalforsamlingen    

Den 20.juli 2019 sendte vi vedhæftede brev til formanden for Teknik og Miljøudvalg Jens Chr. Golding. Vi fik 

meget hurtigt svar, som lød som følger: 

Kyst og Naturstyrelsen skal søges om evt opsætning af hjælpemidler ved stierne . Kommunen vil gerne 

hjælpe med at få søgt, men lodsejerne skal selv betale for evt. hjælpemidler. 

Det lød simpelt, og efter en snak med vores genbo Ole Flyvbjerg, kunne vi forstå at Grundejerforeningen 

havde søgt. 

Nu er der gået 2 år , og intet er sket vedr. sti 15. 

Nu er det endnu mere presserende med en løsning. 2 år er gået, og vi er alle blevet ældre, og kysten er ikke 

lettere tilgængelig. Resultatet af forhalingen er, vi skal køre via Grønhøj til stranden 

 

Igen må vi påpege herlighedsværdien ved at kunne gå ned til stranden unge som ældre. Efterhånden bliver 

området mere og mere udbygget , og færdslen større og større . Hvis vi alle skal til at bruge bilen til 

stranden i disse nødvendige  miljøbevidste tider, er det vist stik imod alle fremtidsplaner for brug af bilen .  

Tænk, det drejer sig blot om et reb eller  en stige for at løse problemet. Det må vi kunne betale os fra. 

 

Venlig hilsen  

Gitte og Poul Brønnum 

Stellavej 9. 



 

Kære Jens Chr. Golding 
 
Som barn af Ingstrup og ejer af et sommerhus på Stellavej i Kettrup Bjerge siden 1975, er 
området omkring cementvejen, stranden, klitten ,udsigten  ud over hele Jammerbugt, Lille 
Norge og hele baglandet, det smukkeste sted på jorden. Det synes rigtig mange, for der 
kommer rigtig  mange turister til fods, på cykel og bil for at opleve dette flotte stykke natur i 
Vendsyssel. Og som et ekstra plus har vi et stisystem, som vi er meget stolte af. Alle de 
smukke stier fra Løkken til  Blokhus. Vi bor ved sti 15, og det er den, hele min 
henvendelse drejer sig om. Rigtig mange turister og lodsejere fra Stellavej og hele 
baglandet, hvor der er lavet meget store udstykninger, bruger sti 15 for at komme til havet. 
Det har været så dejligt og spændende at forcere sti 15, men nu kan vi ikke klare det 
mere. Sidste år fik vi den endelig omlagt, men nedgangen til stranden er stadig meget 
vanskelig. Alt for stejl. Der skal laves en løsning, og vi ser helst, at det sker snarest. Vi ved 
godt at sand er vanskeligt at styre, men der skal findes en løsning, evt.  lægges en 
rebstige eller blot et reb, så vi har mulighed for at hive os op. Ifølge vores genbo Ole 
Flyvbjerg, som har været med i Grundejerforeningens bestyrelse igennem mange år, 
skulle der blive arbejdet på det. Det har Kommunen gjort i flere år, har vi forstået, men 
endnu uden acceptabel løsning. Det er så stor et attraktiv for børn, unge og vi ældre på 70 
, at vi stadig kan gå ned på stranden.  
Vi ser frem til stadig at kunne gå op og ned for at bade og nyde vores flotte strand. 
Venlig hilsen  Poul og Gitte Brønnum Stellavej 9 
 

Forslag 3Forslag 3Forslag 3Forslag 3    
 

Fra: mt@privat.dk <mt@privat.dk> 

Sendt: 20. juli 2021 10:26 

Til: Knud Jørgensen, formand <formand@saltum-strand.dk> 

Emne: Re: Indkaldelse til Generalforsamling 2021  

  

Til Generalforsamlingen i Grundejerforeningen for Saltum Strand, har jeg to forslag. 

det ene er: 

Det foreslås, at bestyrelsen for Grundejerforeningen arbejder for at gøre Fårup klitvej så 
bred, som den har været tidligere. 

Årsagen til forslaget er, at sandfygning og bevoksning af træer og sand/marehalm - visse 
steder - har gjort vejen meget smal. 

Det andet forslag er 

Det foreslås, at der for ca. hver 10. medlem af grundejerforeningen oprettes et " 
ambassadørkops, som aktivt forsøger at få nabosommerhuse som medlemmer af 
grundejerforeningen. 

 

Mvh. Mogens Ditlev, Lemmingvej 10 



 

 

 

Forslag 4Forslag 4Forslag 4Forslag 4    
 

Fra: finn@boserup.net <finn@boserup.net> 

Sendt: 24. juli 2021 15:07 

Til: Knud Jørgensen, formand <formand@saltum-strand.dk> 

Emne: Re: Reminder: Generalforsamling - med besøg af formanden for Teknik- og miljøudvalget  

  

Kære Knud, 

Vi kan desværre ikke komme til generalforsamlingen, men jeg vil gerne bidrage med et 
supplement til forslag 1.2 vedr. motoriserede drager. 

I december i fjor oplevede vi en periode med kørsel med 4-hjulede motorcykler (quad-bikes 
/ATV), der kørte i klitterne og ikke bare på stranden. Det var åbenbart et problem fra Blokhus 
til Grønhøj i en længere periode, kan jeg forstå på henvendelser jeg fik efterfølgende. 

https://www.tv2nord.dk/jammerbugt/atver-koerer-i-klitterne-det-er-noget-svineri  

https://folkebladetlemvig.dk/artikel/blev-stoppet-i-atv-k%C3%B8rsel-i-klitter  

Når først skaden er sket på de fredede klitter, er det for sent, så forebyggelse er at 
foretrække. Der er imidlertid det problem, at håndtering af dette, falder mellem to 
myndigheder: Kystdirektoratet og Politiet. 

Kystdirektoratet gør kun noget ved en sag, hvis de får en anmeldelse fra Politiet. Politiet gør 
kun noget, hvis de ser en overtrædelse finde sted (evt. på baggrund af en 
borgerhenvendelse). Hvis man ser nogen køre i klitterne, er det derfor vigtigt, at få tilkaldt 
Politiet, så de kan notere synderne på stedet. 

Foto af dækspor i klitterne + foto af ATV + foto af varevogns nummerplade er IKKE 
tilstrækkeligt til at Politiet vil løfte sagen. 

Hvis generalforsamlingen støtter forslag 1.2 om skiltning mod ulovlig brug af motoriserede 
drager, så kan det måske suppleres med et skilt, der oplyser, at kørsel i klitterne er forbudt? 
Kørsel med ATV med nummerplade er tilladt på stranden, da stranden regnes som offentlig 
vej. 

  

med venlig hilsen 

Finn Boserup, Saltum Strandvej 182 

 


