
Generalforsamling Saltum-Strand 7. juli 2018.07.07

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab.
4. Valg.
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt.

1. Bestyrelsen foreslog Solveig Harbo. Godkendt. Rettidig indkaldelse.

2. Hans Jørgen Jensen aflagde sin sidste beretning.
Kommentarer bemærkninger:

Finn, Sommervangen, Cykelstien langs Saltum Strandpark mange rødder gør svært at cykle på 
stien. Mogens Gade vil sende det videre til Vej afdelingen.

Hanne Jørlund,  Kettrup Bjergvej. Selmavej: Problem med småtræer buske etc ved vej .
Småtræer skal  fjernes ud mod vejen.  
Vejen skal have en bredde på min 3. meter og højde 4,20meter. Grundejer er ansvarlig for dette på 
privat vej også ud mod fællesareal. Tag en snak med din nabo/genbo.
Kommunen er ansvarlig mod offentlig vej.
 
Mette Mondrup .:Huller på vejen Fårup Klitvej. På Jammerbugt Kommunes hjemmeside kan man  
anmelde huller i vejene.

Harebakken. Træer der vokser op. Voldsom store træer. 
Bestyrelsen opfordrer medlemmer der har høje træer, at man tager en snak med sine naboer for at 
høre, om træerne generer naboerne. Hvis man ikke kan blive enige står bestyrelsen åben for at 
deltage i en fællessnak ellers er der det offentlige Hegnsyn.

Steffen Kold, Opossumvej meget smal visse steder. Hvem har forpligtigelsen til at påse at der bliver
klippet. Se forrige svar.
 Bestyrelsen tager det op med Jammerbugt Kommune.

Danmarks Miljøportal her kan man se alle grunde, matrikelnr. og finde arealanvendelse, grænser, 
veje etc.

Formandens beretning godkendt.

3. Regnskab.
Godkendt.
Kontingent uændret 100kr.



4. Valg:

Jan Brandsen valgt.

Svend  Schrøder valgt til 1.suppleant.

Revisor: Jens Aage Sørensen.

Revisor suppleant: Katrine Hofman Bang

5. Indkomne forslag.
 Forslag ang. Fårup Klitvej , cykelstier.

Borgmester Gade stiller spm. videre til Teknisk Forvaltning.
Samarbejde med forvaltning. Vi skal være fælles om mange af problemerne, kommunen er 
myndighed men grundejerne har også et ansvar.
Alle skal klippe ud mod vejen. 
 
Flytning af generalforsamling til 2. lørdag i juli.
Bestyrelsen fastholder 1. lørdag i juli som møde dato for generalforsamling.

Lokalplaner. (Hunderup) Lokalplan for hele området. Byplanvedtægt 1 fra 1953.
Der er sket store forandringer på måden man bygger og bor i sommerhus i f..h.t. 1953.
Henviser til hæftet: Fremtidige lokalplaner 2011. 
Lokalplaners mål er at regulere fremover.
Forslag om at bestyrelsen vil arbejde intens for at få en ny lokalplan.

Svar Mogens Gade: 
Fremtidige lokalplaner 2011, er vedtaget i Jammerbugt Kommune.
De er baggrunden for de fremtidige lokalplaner, vi er i gang i Blokhus området.
Kommer også til jeres område. Det sker i dialog med borgerne i pågældende område. Fredninger 
skal der selvfølgelig tages hensyn til.

Tidsplan for nye lokalplaner.
Mogens Gade: Stil spm. Så svarer vi.

Flere opfordringer til at få nye lokalplaner i området.

Finn Boserup, Saltum Strandvej: opdagede, at der var forslag om en telemast i deres indkørsel. 
Offentliggørelse skete i vinterhalvåret i lokalpressen, lidt problematisk når man ikke bor her.  Finn 
Boserup nævner, at skovbyggelinier er ophævet i 49 områder i kommunen. 
Danmarks arealinformation se efter skovbyggelinier.



Mogens Gade: Kommunen snakker rigtig meget  sammen med Teleselskaberne. For at få en 
ordentlig dækning.
Prisen for Teleselskaberne: 1,5mill at få en mast op at stå, koster det samme uanset højde. 
Hellere flere master end een stor.

Kommentar: Skynd jer ned i Hvide Klit inden det bliver et parcelhusområde, her er bygget to 
’parcelhuse’.
 Lad os få nye lokalplaner.

Spm. Kan man indlægge jordvarme i sommerhus i klitten (fredet).
 Mogens Gade: det kan godt lade sig gøre.

Kan kommunen lægge besked ud til os via e-box . 
Mogens Gade: Vi orienterer foreningen.

Forslaget vedtaget.

Fartdæmpning på Fårup Strandvej til trods for 60km hastighedsbegrænsning. 
Mogens Gade kontakter politiet om der kan sættes fartdæmpende foranstaltninger op. Hvad med 
fartkontrol, Stærekasser?
Fartdæmpninger sænker farten for udrykningskøretøjer.

Kohlsvej 3a.
Bilag oplæses ang. Hestelort på sti 27.
Mogens Gade: handler om dannelse hos det enkelte menneske, altså rytterne. 
Gælder også mountainbiker.
Spm.: Kan man skærpe teksten på skiltene, kan man tage billede af hest og rytter.
Ja endelig tag billeder og send til politiet.

Fårup Klitvej : Der er ikke skilte på stranden om at ridning på stierne er forbudt. Ønskes ikke.

Bestyrelsen tager sig af det sidste forslag Skilt på Ørnegårdsvej om at det er blind vej, mange tror 
de kan køre til stranden ad denne vej.

Mogens Gade tak for invitation til generalforsamling. Glade for sommerhusejerne.
Jammerbugt Kommune er 5. største turistkommune i Danmark stor vækst i 
sommerhusovernatninger.
Beskrev kort Jammerbugt Kommune.
Samarbejde og dialog, vil Jammerbugt Kommune gerne.
Gang i mange lokalplaner.



Bosætning betyder meget, der bliver flere indbyggere i kommunen. Heraf mange seniorer, en 
ressource for kommunen.
Jammerbugt Kommune ikke en by-kommune. Jammerbugt Kommune er en autentisk, decentral 
landkommune ude i naturen.
Mogens Gade takkede Hans Jørgen Jensen for hans store arbejde som formand.

Ole udtrykte bestyrelsens tak til Hans Jørgen for indsatsen som foreningens formand og overrakte 
gave og blomster.

Hans Jørgen takkede for gave og taler og opbakning til foreningen, som han ønsker alt godt for 
fremtiden.

Bestyrelsen konstituerede sig:

Knud Jørgensen formand

Frank Knudsen kasserer

Jan Brandsen sekretær

Efter generalforsamlingen fik vi et spændende oplæg ved skovfoged Karsten Frisk fra 
Naturstyrelsen om bekæmpelse af Hybenrosen.

Der kan findes mere om emnet på :
Miljøstyrelsens hjemmeside om invasive arter.

http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/rynket-rose-hyben/

http://naturstyrelsen.dk/media/185901/brochure-om-rynket-rose.pdf

http://naturstyrelsen.dk/media/185901/brochure-om-rynket-rose.pdf
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/rynket-rose-hyben/

