Referat af SSJK generalforsamling 09.04.2016.
Antal deltagere: 27 personer
Antal repræsenterede grundejerforeninger: 20
Formand Per Nielsen bød velkommen og foreslog Knud Jørgensen som dirigent.
Punkt 1:
Forsamlingen valgte Knud Jørgensen til dirigent. Han takkede for valget og konstaterede at
generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Punkt 2:
Der er vedtaget ny affaldsplan. I den forbindelse kan vi se, at den nye tomme sæk bliver
påsat stativet og ikke bare lagt under låget. Der var lidt snak frem og tilbage vedr. den fremtidige
affaldshåndbog, som kun vil blive udgivet digitalt. Een mente vi skulle modarbejde digitaliseringen;
men her må vi nok erkende, at vi så arbejder mod fremskridtet. Vi blev dog enige om, at foreslå
kommunen at den trykte nogle få eksemplarer, som så kunne afhentes der.
Med hensyn til MTB kan vi konstatere, at de berørte grundejere i forbindelse med løb har
overbragt løbesedler med information om forestående løb. Ligeledes har grundejere ved sti 100
været inviteret til orienteringsmøde vedr. plan for gående, ryttere og MTB’ere, som kan adskilles.
I forbindelse med hjemmesiden har vi fået lagt de enkelte grundejerforeningsområder ind. Har
man rettelser dertil, så giv venligt vor webmaster Henrik Lindholm besked herom.
Herefter blev beretningen godkendt.
Punkt 3:
Jørgen Koch aflagde det reviderede regnskab, hvilket blev godkendt.
Punkt 4:
Der var ikke indkommet forslag.
Punkt 5:
Fastsættelse af kontingent for 2016. Kassereren foreslog i forbindelse med det fremlagte
budget at kontingentsatserne bibeholdtes. Dette blev vedtaget.
Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
a) Bestyrelsen. På valg var Per Nielsen, Søren Carlsen, John Hedelund.
Søren Carlsen ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Jens Pedersen, Tuekær. Per
Nielsen og John Hedelund genvalgtes.
b) Suppleanter. På valg var Jens Jerslev og Bjarne Karlsen. Jens Jerslev ønskede ikke
genvalg. I stedet blev Jørgen Kiel, Krogen valgt. Bjarne Karlsen blev genvalgt.
Punkt 7: Valg af revisor og suppleant. På valg var Erling Christensen og Søren Hald. Begge blev
genvalgt.
Punkt 8: Hugo Nielsen forespurgte, om andre grundejerforeninger har eller haft problemer med

sommerhusbyggeri, der måske ikke falder så godt ind i det byggeri, der eksisterer i området. Han opfordrede SSJK til at kontakte Jammerbugt kommune vedr. dette; men der
er nok ikke så meget SSJK kan gøre, da alle byplanvedtægter og servitutter er overholdt.
Det bedste man kan gøre, er at være på forkant med hensyn til byggetilladelser i kommunen. Derefter var der en snak om grundvandssænkning affødt af nogle spørgsmål fra
grundejerforeningen Ørnbjerg. Ørnbjerg var ikke til stede, så SSJK noterede flere spørgsmål ned, som man vil prøve, at fremsætte ved et møde med Jammerbugt kommune eller
et fremtidigt formandsmøde.
Fritidshusejernes Landsforening har henvendt sig til kommunen. Ligeledes henvender
Foreningen Fritidshusejere sig om medlemskab. Fritidshusejernes Landsforening er nok
at foretrække.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og ordet blev givet videre til adm. dir.
Henrik Mentz, der fortalte om Nyforses tilbud til sommerhusene og om bredbånd Nords
fremtid.
Således opfattet
Søren Carlsen, referent.

