1. 1.Valg af dirigent: Hans Jørgen Jensen blev valgt, og kunne starte med at konstatere at
generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og dermed beslutningsdygtig.
2. 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden: Formanden startede med at mindes vores
bestyrelsesmedlem Jan som var afgået ved døden i den sidste periode med et minuts stilhed.
Æret være Jans minde. Beretningen valgte at fokusere på de følgende emner.
3. Der starter nu en diskussion om lokalplaner om evt sammenlægning af nogle områder. Man
vil starte ved Saltum strandvej og gå sydover mod Blokhus. bestyrelsen vil snart indkalde til
et møde om emnet. VI vil tage udgangspunkt i de af kommunen udsendte planer. renovation:
ca. 2021 skulle der gerne være fælles regler for hele landet. og før den tid skal vi nok ikke
vente initiativer fra Jammerbugt kommune. Beredskabsplan: i F.h.t. Ildebrand. Formanden
nævnte et eksempel fra Blokhus hvor der i sidste års tørkesommer brændte et stort areal. i
den anledning har man lavet sin egen beredskabsplan for dette område,forslaget blev givet
til brug for dem der havde lyst til noget lignende. I den anledning tog bestyrelsen initiativ til
at alle medlemmer nu kan købe branddaskere til 250 kr. Der blev også nævnt at der nu er
rejst en ny mast ved ejerstedvej der er 48 m. Høj. Ang. Hjertestartere er der nogen der vil
give strøm hvis der placeres en i ens eget område, i givet fald vil foreningen forsøge at søge
penge hos fonde. Stierne: sti 24 vil vi gerne have omlagt, men uden held p.g.a. En lokal
lodsejer. Sti 15 er halvvejs omlagt, men opstigningen fra stranden mangler. Vi er i dialog
med forvaltningen om sagen. Sti 18 er stadig stejl, men sti 23 er nu ok. Sti 100 skal nogle
steder udbedres. M.h.t. Vejene, kommunen har lavet en app. Der hedder" rapport fra stedet"
brug den og meld selv ind.
4. Formanden sluttede af med at sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne
år.
5. Derefter var der spørgsmål og almen diskussion ud fra beretningen. Følgende blev nævnt.:
Veje og evt. Oprettelse af privat vejlaug, der blev nævnt fra bestyrelsen at man selv kunne
tage initiativ i samarbejde med kommunen hvis der var 75 Procent der vil være med. Der
anmodes om bedre skiltning på sti 100 flere steder. En foreslog at Fårup Klitvej skal rettes
ind, evt. Sættes spejle op visse steder. M.h.t. De stejle klitter og stier som for eks. Sti 15
foreslog nogen at man skulle sætte store jernstænger op forbundet med tove så det virkede
som en lejder.
6. 3. Regnskab. Regnskabet blev godkendt. Der bemærkes at portoen er faldet drastisk da flere
er kommet på vor mail liste. Der bliver heller ikke i år nogen kontingentforhøjelse. Fortsat
100kr.
7. 4. valg til bestyrelsen. Knud Jørgensen blev genvalgt. Ole Flyvbjerg ønskede ikke genvalg,
i stedet blev valgt Lisbeth Mikkelsen for en to årig periode. Og i stedet for kassere Frank der
ønskede at udtræde p.g.a. Salg af sommerhus indtræder. Bente Hesselberg for en 1 årig
periode. suppleanter: Susanne Høgstrup blev genvalgt. Og ny suppleant blev endvidere John
Hunderup. Revisor.: Per Jensen blev genvalgt. Suppleant blev Katrine Hofman Bang.
8. 5. indkomne forslag: ingen indkomne forslag.
9. 6. Evt. Diskussion om oprettelse af en Facebook side.
Evt. Forbedring af cykelstien på Saltum Strandvej. Og forslag til hjertestartere i området.
Og til sidst takkede formanden dirigenten. Og en tak til Frank Knudsen der har været med i 19 år.
Og ligeledes en tak til Ole Flyvbjerg der har været med i 20 år
. Referent Ole Flyvbjerg

