SSJK – beretning for 2015

SSJK har 51 foreninger som medlemmer. Formålet er at varetage foreningernes interesser af generel
karakter samt at bistå foreningerne i konkrete sager. Bestyrelsen ser det som sin opgave at klæde
formændene på i arbejdet for den lokale grundejerforening og at koordinere samarbejdet med
Jammerbugt kommune.
På generalforsamlingen i 2015 blev drøftet emner for kommunens møde for formænd. På formandsmødet
13. maj 2015 blev der sat fokus på affaldsplanlægning. Andre emner var bl.a. administration af dispensation
fra lokalplaner og deklarationer.
Efter generalforsamlingen fortalte direktør Henrik Mentz, Nyfors, bl.a. om et nyt tilbud om wifi via
flagstangsmaster. Siden er der sket meget. Bl.a. er Nyfors fusioneret med Sydenergi, der ejer Stofa. Vi har
derfor inviteret Henrik Mentz også i år.
Affaldsplanen blev vedtaget i februar 2016 og betød alene mindre ændringer for sommerhusene, hvorimod
den øvrige af forbrugerne skal til at affaldssortere i containere med flere rum. Den nye genbrugsplads i
Pandrup er åbnet i december og nærgenbrugspladserne lukket. Åbningstiden søndage er i Aabybro udvidet
til kl. 18. Ændringerne består i, at det forsøges, om tømning enkelte steder onsdag kan reducere
tømningsprisen, at poser påsættes stativet, og at der tilbydes afhentning af storskrald mod betaling. Vi har
drøftet indholdet af affaldshåndbogen med forvaltningen den 8. juli 2016. Det bliver nok sidste gang, at den
kommer på papir. Som det fremgår, er taksten for sommerhuse reduceret lidt (en sæk er faldet fra 725 kr.
til 700 kr.). På vores foranledning vil der blive set på beregningerne bag taksterne, idet vi oplever, at
sommerhusene belastes forholdsvis meget. Vi arbejder for, at den differentierede takststruktur
opretholdes. Det vil betyde, at de sommerhuse, der ikke kan holde affaldsmængden indenfor den bestilte
løsning, får påbud om større kapacitet (større container). 1/5 af de i alt 8.500 sommerhuse udlejes.
Arbejdsmiljøproblemet, der blev påpeget i Ferbæk, er foreløbigt klaret ved en fællesløsning.
MTB er blevet en udbredt sport, og ulemperne herved berøres hvert år. Saltum Trim oplyser, at de ikke
kører om sommeren. De holder to større løb i forår og efterår, og vi har set den godkendte rute. Det er
vores opfattelse, at udfordringen er den uorganiserede trafik. En løsning skal bl.a. bestå i, at kommunen
anviser MTB-ruter. Kommunen er ved at udarbejde nye kort for området nord for Blokhus, hvor gående,
MTB og ryttere adskilles (sti 100).
På kommunens hjemmeside kan man løbende følge lokalplanforslag, og på formandsmødet får vi normalt
en oversigt. Oversigten findes på vores hjemmeside. Forslaget for Rødhus ferieby blev trukket tilbage efter
en godt koordineret indsigelse fra områdets foreninger. Plan for hotel i Blokhus by blev vedtaget. Pt.
arbejdes med lokalplan, der fornyer planlægning for 115 grunde i Ørnbjerg, med lokalplan, der udvider og
omdanner Grønhøj feriehotel til sommerhuse, og med udvidelse af Fårup sommerland.
Vi udsendte i november et nyhedsbrev. Vi er i tvivl om foreningernes forventninger til hjemmesiden
www.ssjk.dk. Bestyrelsen finder, at hjemmesiden skal være åben, og at den skal indeholder værktøjer for
foreningerne. Vi forsøger at få de enkelte foreninger afgrænset geografisk og har hertil brug for hjælp fra
foreningerne.

Bestyrelsen har haft møde med borgmester Mogens Gade og ny direktør for Vækst og Udvikling, Jakob
Bisgaard. Her drøftede vi forskellige emner og aftalte, at hovedemnet på formandsmødet den 4. maj 2016
bliver vejvedligeholdelse. Vi håber at få nogle redskaber, så de enkelte foreninger bedre kan varetage
opgaverne, herunder at de ved, hvad der skal gøres, hvis enkelte ikke deltager vedligeholdelse eller ikke
klipper beplantning ud til vejen.
Bestyrelsen har deltaget i Udviklingsforum 2. marts 2016, arrangeret af kommunen i samarbejde med BRN,
der omhandlede bredbånd og mobildækning. 92 pct. af kommunen er dækket, men sådan opleves det ikke.
P.t. måles udvendig mobildækning på alle veje i kommunen. Mange steder er der 4G-dækning, men ikke
alle mobiltelefoner kan anvende 4G. På http://bredbaand.rn.dk fremgår datahastighed og signalstyrke for
de enkelte områder. Foreningerne kan bruge dette til at afklare, om der er et oplevet dækningsproblem,
eller real teknisk mangel på dækning. Bedre mobildækning kræver flere master, og der er ikke p.t.
ansøgninger om flere master. Med flagstangsmasterne kan Bredbånd Nord tilbyde internet til 70 pct. af
kommunen. Der blev nedsat to arbejdsgrupper: én skal se på bedre koordinering og én skal se på
organisering af de helt isolerede ejendomme. Vi er med begge steder.
Fritidshusejernes Landsforening har henvendt sig til kommunen. Vi kender ikke foreningen, der oplyser, at
den ikke hører fra foreninger i Jammerbugt kommune. Formentlig fordi samarbejdet mellem foreninger og
kommune er godt. Landsforeningen sender et par repræsentanter til formandsmødet. Foreningen
Fritidshusejerne skriver ofte til foreningerne om medlemsskab. Denne forening kender vi heller ikke. Begge
foreninger har tilbud om forsikring til foreningerne.
Statsskovdistriktet gennemfører hvert år klitsyn. Vi opfordrer de relevante foreninger til at sørge for
repræsentation, så de på den måde kan følge med i, hvad der sker.
SSJK har tidligere været repræsenteret i ålauget, men vi fandt ikke, at det tilførte noget. Der er foreninger,
der har problemer med afvanding. Kommunen er p.t. ved at nedklassificere en række vandløb. De enkelte
foreninger bør undersøge status for relevante vandløb og følge med i oprensning m.v. Kommunen kan som
myndighed udarbejde partsfordeling sådan, som vi kender det fra private fællesveje.

