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Referat fra ”Formandsmødet 2016 
 
Mødet blev afholdt onsdag den 4. maj 2016 kl. 19.00 – 2115 på Rådhuset i Pandrup 
Referater indeholder udover dette dokument  et PDF- dokument med det samlet oplæg 
samt et faktaark om vejforhold 
 
Dagsorden blev gennemført for de 63 deltager som vist herunder.  
Der var nogle få ændringer til dagsorden. 
 
      

Velkomst ved Borgmester Mogens Gade 
 
 

1.  
 

Vejvedligeholdelse  
( Kristian Olsen; Teknik og anlæg, 72577335,  kol@jammerbugt.dk)  
Oplæg om vejvedligholdelse suppleret med et faktaark, som omhandler 
generelle regler og de hyppigst forekommende problemstillinger. 
 
 

 

2.  Taletid til to foreninger : 
Præsentation af NFN 
Præsentation af Fritidshusejerens Landsforening 
 
 

 

3.  Bredbånd og mobildækning 
( Kell Agerbo, Plan /  Byg, 72577641, kag@jammerbugt.dk) 
Kommunen er med i BRN samarbejde omkring  dbredelse af bredbånd i 
Nordjylland. Der blev refereret fra afholdt udvilingsforum.  
Nye dækningskort bliver fremlagt på 
http://www.businessregionnorthdenmark.dk/ 
 
Er der ønske om at deltage i arbejdet eller er der grundejerforeninger 
som ønsker at være pilotprojekt skal man kontakte: 
Noël Mignon, Kultur og Fritid, 41912009, nmi@jammerbugt.dk 
 
 

 

4.  Nyt fra planområdet 
( Kell Agerbo, Plan/  Byg, 72577641, kag@jammerbugt.dk) 

- Lokalplaner, hvor finder vi lokalplaner på vej ? 
 

 

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/
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- Stiplanlægning 

( Anne Matte Finnerup, 72577891, afi@jammerbugt.dk) 
 

- Planstrategi, Helhedsplan 
- Vindmølleplaner  
- Er der planer om flere store vindmølleparker ? 
- Fremtidens sommerhus  

( Kell Agerbo, Plan/  Byg, 72577641, kag@jammerbugt.dk) 
 

- Collective Impact 
( Marianne Fisker, Natur, 72577736, mkf@jammerbugt.dk) 
 

- Ingen Blå Flag – hvad så ? 
 

 
5.  Invasive arter og naturpleje i sommerhusområdet 

Der fortælles om hvordan man kan bekæmpe hybenrose og lave natur-
pleje i sommerhusområdet, bl.a. Ferbæk. 
( Marianne Fisker, Natur, 72577736, mkf@jammerbugt.dk) 
 

 

6.  Kystsikring 
Har kommunen planer om eller intentioner omkring kystsikring ? 
( Kell Agerbo, Plan/  Byg, 72577641, kag@jammerbugt.dk) 

 

     

7.  Evt. 
Grundvand/overfladevand i sommerhusområdet. 
Dette emne er forslået som tema næste år, hvor Jammerbugt Forsyning 
skal deltage. 
( Jacob Bisgaard, Direktør, 72577006, jbd@jammerbugt.dk) 

  

   
 

 

   
   

Under ”spørgsmål” kom der følgende 
 
1) Formanden for Teknik og Miljøudvalget forklarede at affaldsplanlægning var i 

gang og at Jammerbugt Kommune i efteråret 2016 vil komme med information og 
dialog om affaldsløsninger i sommerhusområdet. 
 

2) Store problemer med den offentlige kloak på Hjortevænget / Kronvildtvej. Informa-
tionen bliver givet videre til Jammerbugt Forsyning – Borgmesteren oplyser at de 
vil få en tilbagemelding. 
 

3) Der er problemer / konflikt mellem dem som går i skoven og de mange MTB ved 
Slettestrand. Primært ved den lille bor ved Slette Å 
 

4) Der er ønske om at der kommer flere skilte op om hvor man ikke må cykle. 
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5) Der er ønske om flere informationsskilte ved P-pladser om de mange muligheder 
der er for at gå nogle gode ture i sommerhusområderne og de tilstødende natur-
områder. 

 
 

 


