Beretning 2010
for
Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i
Jammerbugt Kommune.

Det er i år den 5. generalforsamling i Sammenslutningen af sommerhusejere i
Jammerbugt kommune.
Vi kan se tilbage på et år der stadig er præget af dårlig økonomi i Jammerbugt kommune.
Derfor kommer vore ønsker til bedre forhold i området – set med vore øjne – stadig
bagerst i køen. Men vi er jo også kun over 8000 sommerhusejere der vil det bedste for
området.
I årets løb har der været afholdt 2 bestyrelsesmøder, den 22. april og den 28. september
2010.
Endvidere har bestyrelsen den 29. april 2010, deltaget i et møde med arbejdsgruppen om
Fremtidens Sommerhus på det gamle rådhus i Pandrup.
Arbejdsgruppen blev orienteret om 18 temaer som er udgangs punkt for nye lokalplaner i
sommerhusområderne. Disse 18 temaer er råskitser som skal færdigbehandles i
arbejdsgruppen.
De 18 temaer blev også præsenteret på Formandsmødet den 12. maj 2010, hvorefter det
er meningen at arbejdsgruppen skal samles og sætte de rette ord på.
Bestyrelsen har forståelse for, at Teknik og Miljøforvaltningen skal bruge lidt tid på
tilrettelæggelsen, men i dag den 20. november, har vi stadig ikke hørt fra forvaltningen.
Inden vort bestyrelsesmøde den 28. september, tog jeg den 14. september, kontakt til
Kell Agerbo og spurgte om nyt vedrørende Fremtidens Sommerhus.
Jeg fik følgende svar på mail.:
Der er temamøde i kommunalbestyrelsen den 23. september om bæredygtige
lokalplaner, og når der er kommet retningslinjer på dette område, kan Team Plan lave
andet udkast til Fremtidens Sommerhus.
Planen er at vi kan mødes i gruppen i slutningen af oktober.
Venlig hilsen
Kell Agerbo
Teamleder Plan
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Bestyrelsen forventer også, at få rimelig tid til at sætte sig ind i og til behandling af det
materiale, som Team Plan fremkommer med til Fremtidens Sommerhus.

På formandsmødet den 12. maj 2010, hvor alle formænd er indbudt, var der god debat
og mange kommentarer til kommunen.
Dagsorden og referat er sendt til alle foreninger.
Formandsmødet i 2011 er flyttet til den 19. maj 2011, aftenen før St. Bededag.
Det årlige møde mellem Jammerbugt kommunes Teknik og Miljøudvalg og bestyrelsen
for sammenslutningen, blev afholdt 10. december 2009, hvor vi forsøgte at få belyst og få
svar på mange spørgsmål.
Punkter fra Sammenslutningen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Affaldsplan 2010 – 2012
Affaldsstativer
Toiletter på stranden
Tømning af septiktank
Beplantning ved sommerhusvejene
Opkrævning på ejendomsskattebilletten
Cykelsti ved Pirupvejen
Mobilmaster
Grundejerforeninger på hjemmesiden

Punkter fra Jammerbugt kommune:
10. ”Fremtidens Sommerhus”
Som det fremgår var der nok at tage fat på, men mange spørgsmål må vi gentage i år,
for måske så – at få et bedre svar.

Der kan stadig opleves heste på vore stier og i klitten, og her mangler der indgriben af
Miljøcenter Aalborg, men hvis vi vil have flyttet en sti i klitten, ned til et lavere niveau, så
griber Miljøcenter Aalborg ind, og det bliver næsten umuligt.
Nu vi er ved stierne, kan vi spørge: Er det rimeligt, at kommunen giver tilladelse til at
afholde cykelløb på Mountain Bike?
Med op til 300 deltagere vil stierne blive ødelagt, og stierne går måske endda hen over
private grunde og fællesarealer. Samtidig bliver det livsfarligt for gående at færdes på
stierne.
Det er et emne vi tager op under eventuelt.

Jeg skal også rundt om Post Danmark.
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Post Danmark som i 2009, igen forlangte postkasseanlæg opstilet i alle
sommerhusområder, et tema der før havde været fremme.
I 2009 deltog bestyrelsen i et par møder herom, men Post Danmark var ikke helt tydeligt i
mælet, og den 25. juni 2009 modtager vi en mail der slutter:
I vil høre fra mig senere på sommeren. Rigtig god ferie.
Med venlig hilsen
Marianne Holmsgaard
Områdedirektør.
Siden har der været stille med hensyn til postkasseanlæg, og i næste måned, er det 1½
år siden vi sidst har hørt fra Post Danmark.

Bestyrelsen fik umiddelbart før generalforsamlingen en mail fra Svend Eli Jensen, som
p.g.a. manglende tid ikke modtager genvalg. Tidligere på sommeren forlod Leif
Wesenberg bestyrelsen, da han ikke længere er formand for sin grundejerforening.
Jeg vil takke dem begge for godt og positivt samarbejde i bestyrelsen.

I stedet for Leif Wesenberg har Finn Christensen fra ( Kollerup Plantages
Grundejerforening ) deltaget i det sidste bestyrelsesmøde.

Grundejerforeningen Kordals Klit er langt i bekæmpelse af hybenroser, og foreningens
formand Arvid Hansen har tilbudt at dele deres viden med os, med hjælp fra Hede
Danmark.
Bestyrelsen værdsætter dette initiativ, som bringes under eventuelt.

Jeg mener, at have været rundt om de væsentlige sager, og vil selvfølgelig også meget
gerne, takke den øvrige bestyrelse for dens udholdenhed, samt et godt og engageret
samarbejde i årets løb.
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