Generalforsamling i SSJK
den 18. april 2015
Antal fremmødte: 33 personer
Antal fremmødte foreninger: 21
Formand Hans Jørgen Jensen bød velkommen med kaffe og rundstykker.
Dagsorden

Emne

Kommentarer / beslutninger

1: Valg af dirigent

Knud Jørgensen blev foreslået og valgt.

2: Bestyrelsens beretning

Formand Hans Jørgen Jensen aflagde bestyrelsens
beretning. (Vedlægges som bilag).
Kommentarerne til beretningen lå bl.a. på, at man ønskede
beretningen lagt ud på Sammenslutningens hjemmeside.
Endvidere ønskedes placering af kommunens hjertestartere
på hjemmesiden. Nikolaisen fra Skovbakkely, Hune forhørte
sig vedrørende et projekt ”Watergate” som skulle være under
udarbejdelse. Bestyrelsen kender ikke noget til dette. Til
gengæld kunne Peter Wendelbo oplyse at det er fritids –
motions projekt, som tænkes etableret ved indfaldsvejen til
Hune. Projektet er nærmere belyst på
www.destinationblokhus.dk.
Herefter blev beretningen godkendt.

3: Aflæggelse af det reviderede
regnskab.

Kassereren fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
Kassereren fremlagde ligeledes et budget for 2015, som blev
godkendt. Dog ønskede man budgettet fremover udsendt
sammen med regnskabet.

4: Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

5: Fastsættelse af kontingent for 2015

Kontingentet fastsattes uændret.

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter.
a) Bestyrelsen (på valg er Hans
Jørgen Jensen, Henrik Lindholm
Kristiansen og Jørgen Koch).
b) Suppleanter (på valg er Jens
Jerslev og Bjarne Karlsen).

Hans Jørgen Jensen, Henrik Lindholm Kristiansen og Jørgen
Koch blev genvalgt til bestyrelsen.

Jens Jerslev og Bjarne Karlsen blev genvalgt som
suppeleanter.

Begge blev genvalgt.
7: Valg af revisor og suppleant. (på
valg er Erling Christensen og Søren Hald).
8: Evt.

Formanden redegjorde for, at formandsmødet med
Jammerbugt Kommune er for alle kommunens
grundejerforeninger og ikke kun for Sammenslutningen. Vi
ønskede forslag til behandling på mødet. Der var et par
grundejerforeningerne, som ønskede at få sat fokus på
Jammerbugt kommunes syn og rolle i overholdelse af
lokalplaner og deklarationer. Herunder efterlystes en ens
praksis i sagerne. Der blev diskuteret tvungen medlemskab
af grundejerforeninger og betaling for oprensning af grøfter
og vandløb.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og formanden takkede dirigenten.
Således opfattet.
Søren Carlsen
Efterfølgende orienterede Nyfors som annonceret om deres nye bredbåndstilbud til husejere
langs vestkysten.

