
Generalforsamling i Sammenslutningen den 14 april 2018 

  

Hotel Søparken 1, 9440 Aabybro. 
 

Deltagere: 
Saltum Strandpark, Fårup Klitbakker, Sandkassen, Kordals Klit, Grøndhøj Huse, Grønhøj Nord, 

Rødhus Skolevej, Tuekær, Blokhus Klitplantage, Solmarken,  Kvansletten, Tølhøj Grund, 

Saltumstrand. Ejersted Klit, Rødhus Klit, Haraldslund Klit, Rødhusparken, Grøndhøj Ejerlav, 

Munkens Klit Nord, Skovbakkely, Hune Torp Klit. 

 

 

1. Valg af dirigent. 

 

Hans Jørgen Jensen blev valgt. 

 

Konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen er udsendt betids. Der var ingen 

bemærkninger til dagsordnen. 

 

 

2. Bestyrelsens beretning. 

 

Formanden præsenterede bestyrelsen. 

 

Der er kommet 8 ny medlemmer i foreningen, hvilket er glædeligt. 

 

Der blev udleveret et kort til grundvandssænkningen som bedes kontrolleret.  

Jammerbugt forsyning står for driften. 

 

Beretningen blev desuden i hovedpunkter som følgende: 

• Grundvandssænkning samt de 31 grundvandssænkningsanlæg, som 

kommunens forsyning er driftsansvarlige for. Sommerhusene benyttes mere, 

derfor større belastning. 

• Stofa har overtaget bredbånd Nord, hvilket betyder at der afsættes penge til 

udbredelse. Fladmasterne drives af  Airnet. 

• Affaldshåndbogen er igen udkommet i papir, hvilket er glædeligt. Tømningen 

er udvidet fra 30- 37 tømninger om året. Hvilket er sket af hensyn til 

sommerhusudlejning. Prisen er hævet med 100 kr. Der er protesteret mod 

denne ændring, hvilket ikke har haft nogen effekt. Der skal skal inden 2022 ske 

en 50 procent genanvendelse, hvilket betyder at kommunen arbejder med 

genanvendelsesbobler.  



• Arbejdsgruppen med mobildækningen sluttede den 4 sep. 2017. Der arbejdes 

med at sætte mobilmaster op på Gøl og Saltum Strand. Der kan i stedet 

benyttes WoFi. 

• I efteråret var der for 2, gang valgt af 2 forbrugerrepræsentanter til 

Jammerbugts forsyningens bestyrelse. Vi valgt i sidste øjeblik at gå efter den 

ene post til sommerhusejerne. Efter en flot indsats fra medlemmerne fik vi 39 

procent af stemmerne og formanden blev således valgt. Der er aktiver på 1,2 

mia. kr og der arbejdes bl.a. med seperatkloakering i nogle byområder, samt 

med bibeholdelse af de 2 renseanlæg i Pandrup og Attrup. 

• Digitalisering af byggesagsarkivet er afsluttet, så alle afsluttede byggesager 

ligger nu på nettet. (Fil-arkiv.dk) Kommunen er gået i gang med at revidere 5 

lokalplaner nord for Blokhus. Lokalplanhørning i løbet af mej. 

• Hjemmesiden er med hjælp blevet revideret og vi fremover blive noget 

nemmere at opdatere. 

• Den 9. Maj afholdes det årlige møde med Borgmester og udvalgsformænd. 

Temaet er Brandbeskyttelse. Derudover vil et nyt samarbejde med Hjørring og 

Jammerbugt Kommuner blive lanceret.  

• NT´s taxaordning  er blevet brugt 39 gange i 2017, ordningen fortsætter i 2018.  

• Naturstyrelsen gennemfører hvert år klitsyn på strækningen fra Rødhus til 

Grønhøj. I 2017 mødte der repræsentanter for foreningerne alle steder, og 

referatet tyder på, at der blev lyttet. Kommunen valgte at deltage, og det har vi 

opfordret til, at de gør fremover.  

• Efter ændring af Kystbeskyttelsesloven er kommunerne nu myndighed på 

området. Vi ved endnu ikke, hvad det vil betyde. Men der er ingen tvivl om, at 

der i højere grad vil blive lyttet til grundejerforeningerne.  

• Kommunen er med til arrangement Hold Danmark Rent 5. maj 2018. Vi har 

fået beskeden så sent, at vi ikke har kunnet indgå i planlægningen. 

 

Spørgsmål til beretningen. 

 

Finn Tolborg (Kordals Klit) 

Er ikke tilfreds med slamsugningen. Bliver ikke foretaget om vinteren når der er 

frost. Skal de ud 2. Gang koster det penge. Hune Torp Klit oplyste at Forsyningen var 

forstående, hvis der ikke var belæg for den ekstra opkrævning.  

 

Alle mailadresser bør ikke kunne ses ved udsendelser af mails. Bør sendes som BBC. 

 

Poul Strand. (Haraldslund Klit) 

Er ikke tilfreds med at affald håndteringen sker hver uge og ikke hver anden uge.  

 



Hjemmesiden bør være mere aktiv omkring generalforsamlingen. Bl.a. bør 

vedtægterne ligge på hjemmesiden. 

 

Anker Storgaard (Rødhus klit) mente at valget til forsyningsselskabet virker som en 

farce. Der burde været sendt oplysninger ud til grundejerforeningerne, således at der 

var flere om at tage beslutningen. 

 

Svar. 

Man må selv sørge for at være mere aktiv omkring tingængelighed omkring 

septiktankene.  

 

Der er ikke noget der tyder på at kloak separeringen vil skulle ske i 

sommerhusområder.  

 

Mailudsendelserne bliver rettet ind. 

 

Vedtægterne vil komme på hjemmesiden. 

 

For så vidt angår valget til Forsyningsselskabet, var det meget sent at vi blev 

opmærksomme på tidsfristen for valget. Så det var lidt en nødløsning med valget i 

denne omgang. Næste gang der skal være valg, kan det godt foregå anderledes. 

 

Herefter blev beretningen taget til efterretning. 

 

 

3. Aflæggelse af revideret regnskab 2017 

 

Der er ca. 41.000 kr. I beholdningen, hvilke enkelte mente var meget.  

 

Der blev spurgt ind til hvorledes pengene blev brugt. Udover generalforsamlingen 

blev der givet kørselsgodtgørelse på 200 kr. Når der afholdes møder. Desuden skulle 

der bruges penge på den aktuelle revidering af hjemmesiden.  

 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

 

4. Indkomne forslag. 

Der var ikke modtaget forslag til dagsordnen. 

 

 

 



5. Fastsættelse af kontingent  for 2018. 

Der er en indtægt på 9275 om året , hvilket skulle dække udgifterne. Kontingentet 

fastholdes. 50 kr. – 10-20 medlemmer. 125 kr. 21-100 medlemmer. 250 kr. 101-400 

medlemmer. 450 kr. Over 400 medlemmer. 

 

 

Budgettet blev taget til efterretning. 

 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og  suppleanter 

 

a) bestyrelsen 

 

Per Nielsen, John Hedelund og Jens Pedersen er på valg. Per og John ønskede 

genvalg. Jens accepterede at tage en periode mere. 

 

b) Suppleanter 

 

Jørgen Kiel og Bjarne Carlsen var begge på valg og blev genvalgt. 

 

7. Valg revisor og suppleant. 

 

På valg er Erling Christensen og Søren Hald som suppleant. Begge blev genvalgt. 

 

8. Eventuelt. 

 

Anker Storgaard (Rødhus) 

 

Ønsker bedre løbende informationer, bl.a. som nyhedsbreve. Eks. Persondataloven. 

Kunne eventuelt ligge som nyhedsbreve på hjemmesiden. 

 

Grundvandssænkning kommer på formandsmødet. 

 

Generalforsamlingen var hermed slut og der blev af ordstyren takket for god ro 

og orden. 

 

 

Carsten Frisk, Naturstyrelsen  

Hybenroser, hvad skal der til for at bekæmpe dem? 

 



Der er afsat 1,2 mill. Til bekæmpelse af hybenroser i Natura 2000 områder. EU 

bruger 90 mill. om året til bekæmpelse. 

Hybenrosens areal i Danmark, er fordoblet inden for de seneste 10 år. 

 

Bekæmpelse. 

Afhængig af sted og omfang er der flere måder at bekæmpe på. 

 

Knusning med maskiner. 

Fræsning (Roto Weed 3000) 

Begge de metoder fordrer at der følges op i flere år. 

 

Tildækning i 2-3 år. 

Kemi. 

Offentlige institutioner og kommuner bruger som udgangspunkt ikke roundup. 

Bruges roundup privat skal der udover fysisk fjernelse af planterne følges op i mindst 

2-3 år derefter. 

 

På Naturstyrelsens hjemmeside findes der informationer om invasive arter.  

www.mst.dk. 

 

Brochure om Hybenrosen (Rynket rose) findes her: 

http://naturstyrelsen.dk/media/185901/brochure-omrynket-rose.pdf. 

 

Kommunen kan også hjælpe med praktiske råd. 

 

Carsten Frisk står gerne til rådighed i den enkelte grundejerforening. 

 

STOFA 

 

Stofa er glad for samarbejdet med SSJK. 

 

Der arbejdes på at få et abonnement til sommerhuse i vinterperioden til 49 kr. Pr. 

måned. (2/2 4/4) Forventes i 2019. 

 

Er der et stofa abonnement i privaten kan det både bruges i sommerhuset og i EU. 

 

 

REFERENT 

 

Henrik Lindholm Kristiansen 

61682874 

http://www.mst.dk/
http://naturstyrelsen.dk/media/185901/brochure-omrynket-rose.pdf


 

 

   


