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Kære medlem af Grundejerforeningen Thorupstrand Øst 
  
Eventuelle kommentarer eller spørgsmål returneret til denne mailadresse må ikke forventes besvaret. I stedet kan et 
af bestyrelsesmedlemmerne kontaktes direkte. Kontaktdetaljer findes på hjemmesiden: www.thorupstrandøst.dk 
 
 
Hermed en kort opdatering på nogle vigtige emner, samt en opfordring. 
 
Vores grundejerforening Thorupstrand Øst har modtaget en opfordring fra Sammenslutningen af sommerhusejere i 
Jammerbugt Kommune (SSGK) til aktivt at deltage i valget af forbruger repræsentanter til Jammerbugt Forsyning, se 
nedenfor. Venligst bemærk den korte tidsfrist, som vi beklager. 
 

Sammenslutningen af sommerhusejere i Jammerbugt Kommune (SSJK) gør opmærksom på at der er 

valg til Jammerbugt Forsyning 

 Jammerbugt Forsyning har nu bekendtgjort valget af de to forbrugerrepræsentanter. Der er opstillet 

6 kandidater. SSJK har opstillet formanden Per Nielsen og jeg vil gerne opfordre til, at der støttes op 

omkring dette forslag. 

Valghandlingen foregår til og med fredag d 27/10 på nettet. Du skal gå ind 

på https://stemonline.dk/jammerbugtforsyning 

 Bestyrelsen for SSJK håber, at mange vil følge opfordringen til at stemme på sammenslutningens 

kandidat, og at vi på denne måde kan få bedre indsigt i og måske indflydelse på emner som 

•  Samarbejde med foreninger og vejlaug om opkrævning af kontingenter m.v. 

•  Tilrettelæggelse af tømning af septiktanke 

•  Bedre opgavefordeling vedr. funktionen af de ca. 32 grundvandssænkningsanlæg 

•  Kloakering og tilslutning hertil 

•  Fremtidige planer for separatkloakering 

•  Samarbejde med vandværker om f.eks. aflæsninger og refusion ved vandspild som følge af 

hærværk 

 
 
 
Veje og hastighedsdæmpning 
Den megen regn har ikke været god for vore veje, som har været i en elendig forfatning en stor del af sæsonen. Nu er 
de imidlertid blevet tilført mere grus, er blevet høvlet og der er forsøgt lavet en vejprofil, hvor vandet ledes bort fra 
midten af vejene, så lige pt er de i rimelig stand. 
Ansøgningen om etablering af hastighedsdæmpning trak desværre ud i uventet lang tid, hvorefter entreprenøren løb 
ind i resourceproblemer. Det har desværre medført, at forhindringerne endnu ikke er etableret og at forsøget dermed 
endnu ikke er kommet igang. Det vil derfor være yderst begrænset hvilke resultater vi kan nå at opsamle inden næste 
års generalforsamling. 
 
 
Afvanding og grøfter 
Grøfterne er blevet oprenset som planlagt, og er nu klar til at håndtere de forventede tiltagende vandmængder. Hvis 
der mod forventning skulle blive problemer med vand nogle steder i området, vil foreningen gerne høre om det, så vi 
kan foretage de nødvendige forbedringer til næste år. 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Peter Busch, Sekretær 
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