Resumé:
Resumé: Beretning Grundejerforeningen
Grundejerforeningen for Saltum Strand 2021
Velkommen til generalforsamling
Endelig kunne vi mødes. Corona’en bevirkede, at vi sidste år slet ikke havde en generalforsamling.
Velkommen til Jens Chr. Golding (formand for teknisk udvalg Jammerbugt Kommune).
Flere møder end normalt - både tlf. møder og video møder.
Spørgsmålet om lokalplaner fylder.
Hvad er en lokalplan
Der findes lokalplaner og kommuneplaner. Lokalplaner er mere detaljerede end kommuneplaner, da den fastlægger
hvordan et område skal anvendes, hvor meget der må bygges, hvor bebyggelse, veje, friarealer, mm., skal placeres.
Der er blevet givet en del dispensationer i løbet af det sidste år.
Som grundejerforening er vi ikke høringsberettigede.
Brev til samtlige byrådsmedlemmer om problematikken og to store artikler i Nordjyske.
Vi ønsker, at de gamle byplanvedtægter fra 1950’erne, der er gældende for en stor del af vores område, erstattes af nye
lokalplaner.
I 2011 blev der udarbejdet: ”Grundlag for fremtidens lokalplaner i Jammerbugt Kommune.
I efteråret 2021/22 skal der ske en revidering af grundlaget.
Affaldssortering
I Jammerbugt Kommune har man fået dispensation indtil 1. april 2023.
Det bliver lidt dyrere.
Veje.
Plancher fra et foredrag om emnet findes på hjemmesiden.
Vejlaug i området kan melde en kontaktperson ind til bestyrelsen. Der udsendes somme tider materiale I ville kunne
bruge.
Det er blevet nemmere at få lavet en hastighedsbegrænsning.
Stierne
Vi har sat nye skilte/sti numre op, hvor der manglede. Vi har sat yderligere skilte op der peger ind mod sti 100.
Klitterne
Grundet Corona, har der ikke været klitsyn i 2020 og 2021.
Medlemmer
Det har været et stort arbejde at få ryddet op og få sat system i medlemsregisteret.
Posters opsat på foreningens stolper, især på de mange stinummer pæle.
Den indsats har givet mange nye medlemmer.
Udover det, har vi delt flyers ud.
Vi har nu rundet mere end 500 medlemmer.
Gå til www.saltum-strand.dk/medlem og udfyld ændringer på formularen.
Kommunikation
Nu muligt løbende at orientere medlemmerne på e-mail, da vi har mail-adresser til næsten alle.
I har derfor fra sidst i 2020 set at vi har sendt informationer ud om f.eks. lokalplaner, og varsling af
generalforsamlingen.
Foreningen har også en Facebook gruppe og en profil på Instagram.
Indslag
Træfældning: Én af lørdagene omkring uge 42, - efterårsferien.
Information om det fantastiske liv der er i klitten.
Bestyrelsen
Ændringer i bestyrelsen.

