Kære medlemmer af Saltum Strand Grundejerforening.
Som I alle ved, er der indkaldt til generalforsamling lørdag den 17. oktober på Faarup
Skovhus.
Vi er i bestyrelsen blevet enige om at vi
AFLYSER GENERALFORSAMLINGEN 17. oktober 2020
Årsagen er selvfølgelig den genopblussen af Corona-epidemien som vi ser i disse uger.
Det er for risikabelt at mødes så mange mennesker, selvom vi overholder alle de krav
der er stillet mht. afstand, etc.
Vi håber, der er forståelse for dette.
Beretningen er rundsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen, som vi nu aflyser.
Beretningen kan ses på www.saltum-strand.dk
Der er sket følgende i bestyrelsens sammensætning og opgaver.
To medlemmer af bestyrelsen har ønsket at stoppe med bestyrelsesarbejde.
Det er Knud Aksel Rank og Bente Hesselberg.
De bliver afløst af suppleanterne Susanne Høgstrup og John A. Hunderup.
Bestyrelsesmedlem Lisbeth Mikkelsen overtager kassererposten og Susanne Høgstrup
overtager opdatering af medlemsliste og indkrævning af kontingent via PBS.
Lidt nyt:
Lokalplan. Vi har haft møde med Jammerbugt Kommunes planafdeling. En lokalplan for
vores område syd for Saltum Strandvej har høj prioritet. Det er en politisk afgørelse i
slutningen af året, der afgør om vi kommer med i 2021. Forvaltningen vil arbejde for at
det sker. Referat etc. fra vores medlemsmøde omkring lokalplan er modtaget meget godt
af Jammerbugt Kommune, som udgangspunkt for det videre arbejde.
Medlemstal. Vi har opsat flyers rundt om i området for at hverve nye medlemmer, idet vi
ikke længere kan få udleveret adresser på sommerhusejere der bor i ’vores’ område og
som ikke er medlem af foreningen, det er databeskyttelsesloven der forbyder det. Derfor
har vi sat flyers op og indtil videre er 16 nye medlemmer kommet til. Vi kan kun
opfordre til, at man spørger sin nabo om de er medlem og hvis ikke så henvis dem til
vores hjemmeside.

Spejle. Der er forespurgt om der kunne blive opsat spejle ved udkørsel til f.eks. Faarup
Klitvej. Jammerbugt Kommunens vejafdeling anser spejle for at give en falsk sikkerhed
og opfordrer i stedet at man tager kontakt til lodsejerne og beder dem om at klippe /evt.
fjerne træer og buske der generer udsynet.
Renovation. Vi har forespurgt Jammerbugt Kommune om sortering af affald og hvornår
det kommer til sommerhusene: Svaret er, at det varer et stykke tid. Der er ikke endelig
aftale mellem regering og kommunerne og noget mere håndfast: der er 18 måneders
levering af en ’sorteringsbil’. Så det bliver næppe i 2021, at vi skal begynde at sortere.
Vejene. Det regner i Danmark og det regner vist mere end det plejer. Vejene får huller.
Vejlaugene i området klarer dette fint, vi hører ikke noget. For vejene der støder op til
Faarup Klitvej er der som bekendt en fællesløsning, der kører via Jammerbugt
Kommune. Her er der også huller i vejene. Der ligger grus ud for Råbukvej/Faarup
Klitvej og ud for nr. 24 på Krogsletten. Det er tilladt at tage til reparation af sin vej
herfra, dog må det kun hældes i tørre huller, det indeholder ler og skal lige stampes i
hullet med en skovl, så skulle det holde bedre end det grus vi plejer at benytte. Hvis de
to dynger bliver brugt op, så ring til grundejerforeningens Formand Knud Jørgensen, så
vil han bestille nyt.
Stierne. Stierne og det dertil hørende pilesystem har vi forbedret, således at det ikke kun
viser til stranden, men også fra stranden og op til sti 100. Har vi overset nogle steder,
hvor det ville lette at finde rundt, hører vi gerne fra jer.
Branddaskere. Der er to branddaskere i overskud. De sælges for 250 kr. stykket ved
henvendelse til formanden.
Er der ting I gerne vil have os til at tage os af, så ring eller skriv til os, adresser findes på
hjemmesiden.
www.saltum-strand.dk

