
Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i 

Jammerbugt Kommune 

Referat / Generalforsamling den 12-11-2011 

Nordstjernen i Blokhus 
 

Formand Hans Jørgen Jensen bød velkommen til alle 33 deltagere som repræsenterede 23 

sommerhusejer foreninger. 

Deltagernes navne blev læst op af Jørgen Koch. 

 

Valg af dirigent: 
Ole Flyvbjerg fra Saltum Strand blev valgt til mødets dirigent.  

Der blev valgt 2 stemmetællere: Thorkild Gade og Leif Nørskov. 

 

Bestyrelsens beretning: 
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. 

Beretning vedlægges referatet. 

 

Beretningen udløste en del spørgsmål fra forsamlingen : 

 Kataloget ”Fremtidens Sommerhus” kom under stor debat. Man diskuterede meget 

hvad der var sket omkring Porsevej, en sag som kører på fjerde år. Flere medlemmer 

var utilfredse med Kommunens håndtering af denne sag.  

      Der blev takket for den hjælp som bestyrelsen har ydet vedr. Porsevej. 

      Kataloget ” Fremtidens Sommerhus” er tænkt som en vejledning til sommerhusejere.  

 Det er stadig et problem med mobildækning. Blandt andre har Saltum Strandvej 

dårlig dækning. Det var en udbredt opfattelse af, at TDC har den bedste dækning. 

 Internet forbindelser er ligeledes meget dårlige i visse områder. Her var oplysning om 

at selskabet Skyline sender trådløst til dit sommerhus, til en installeret router. Det blev 

også nævnt at Net1 er en stabil forbindelse. Det er op den enkelte husejer/forening at 

undersøge dette. 

 Vedr. evt. hjemmeside: det blev drøftet, at der skal tages forholdsregler for, hvad der 

lægges ud på hjemmesider. 

 Postkasseanlæg var genstand for en debat, men loven foreskriver at der etableres let 

tilgængelige fælles anlæg. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

Aflæggelse af det reviderede regnskab: 
Regnskabet blev gennemgået af Jørgen Koch og blev godkendt af forsamlingen. 

Regnskab er vedlagt dette referat. 

 

Indkomne forslag 
Der var indkommet et forslag til behandling, men for sent i henhold til vedtægterne. 

Bestyrelsen valgte derfor at tage det op under eventuelt. 

 



Fastsættelse af kontingent 
Kontingent for sammenslutningen af sommerhusejerforeninger er for året 2011/2012 fortsat   

til kr. 10.650 (i henhold til budget) 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
a) bestyrelsen: 

 Jørn Clausen 

 Hans Jørgen Jensen 

 Jørgen Koch 

 

b) suppleanter 

 1. sup. Henrik Lindholm Kristiansen  

 2. sup. Jens Jerslev 

 

Valg af revisor 
 Erling Christensen. 

 

Eventuelt 
Det fremsendte forslag vedr. udsendelse af mails blev drøftet.  

Forslagsstilleren oplyste, at han i sin forening udelukkende bruger mails til indkaldelse m.m. 

Bestyrelsen i sammenslutningen føler mere tryghed ved at sende brevene ud med post, idet 

der ofte skiftes mailadresser uden at der gives besked til kassereren. 

Der kom forslag om, at der sendes budget ud sammen med dagsordenen. 

Ligeledes var der forslag om at revidere vores vedtægter på næste års generalforsamling, idet 

der er ønsker om ændring i indkaldelsesform, (mail) samt ændring af tidsfrist for forslag til 

behandling på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen fremsætter forslag til næste års generalforsamling. 

 

Da der ikke var flere som ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden. 

 

Efter en tak til dirigenten, sluttede formanden af med at invitere forsamlingen på en god 

frokost buffet. 

 

Ole Flyvbjerg    John Hedelund 

Dirigent     Referent 

 

Bilag: Bestyrelsens beretning og revideret årsregnskab. 

 

Bestyrelsen er konstitueret således : 

 

Formand:  Hans Jørgen Jensen, Sletten 3, 9270 Klarup, 98137075 

Næstformand: Jørn Clausen, Julius Posselts Vej 12, 9400 Nørresundby, 98319175  

Kasserer:  Jørgen Koch,  A.C.Jacobsensvej 16, 9400 Nørresundby,  98191965 

Sekretær:  John Hedelund, Kattedamsvej 41, 9440 Aabybro, 98241328 

Bestyrelsesmedlem: Søren Dam, Søndergade 58, 9700 Brønderslev, 98800926 

Bestyrelsesmedlem: Søren Carlsen, Taffelanden 7, 9440 Aabybro, 29936047 

 


