
 

Bestyrelsesmøde SSJK  REFERAT 
 

9. november 2022 kl. 16:00-19.00 hos Inger-Lise, Fyrregangen 10, Rødhus 

Til stede: Flemming, Jørgen, Niels, Inger-Lise, Lis 

Til stede virtuelt: John 

Afbud: Henrik L., uden afbud: Henrik F. 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra den 09. september 2022 
2. Opfølgning på tidligere referater 
3. Medlemssamarbejde, mailkorrespondance, medlemsmøder 
4. Medlemsadministration, John 
5. Foreløbigt årsregnskab samt budgetopfølgning, Jørgen 
6. Medlemsstatus - hvordan kan vi hverve nye medlemmer? 
7. Indsatsområder: 

a. Lokalplaner og revision af 2011-grundlaget: John, Flemming, Henrik, Inger-Lise 
b. Renovation: Henrik 
c. Drænoplande: Inger-Lise 
d. Brandberedskab: Henrik 
e. Naturnationalpark Tranum: Niels 
f. Sti 100, Jørgen, Flemming 
g. El-ladestandere infrastruktur: Niels 

8. Fremtidige mødeformer, fysisk fremmøde og/eller virtuelt 
9. Fastsættelse af procedure for me3dlemsforeningernes og bestyrelsens udvælgelse af punkter til 

årsmødet med JK den 26. januar 2023 
10. Forberedelse til Generalforsamlingen, der skal afholdes inden udgangen af april 2023, herunder 

fordeling af opgaver 
11. November Medlemsbrev: Hvad skal meldes ud? 

12. Nyt til Hjemmesiden: Hvad mangler? 

13. Meddelelser fra samarbejdspartnere 

14. Næste bestyrelsesmøde 

15. Eventuelt 

Ad 01 Godkendelse af referat fra den 09.09.2022: 

Godkendt 

 

Ad 02 Opfølgning på tidligere referater: 
John vil henvende sig til lokale medier for at få dem til at skrive om SSJK efter Fællesmødet med JK. 
John vil udarbejde Flyers til Formandsmødet? 

Domænenavnet vil fremover tilhøre SSJK. John tager sig af sagen sammen med Henrik 
Der oprettes nyt CVR nummer i f.m. kassererskifte (er sket), hvor der samtidig oprettes MitID.Efter mødet: 

Ikke nødvendigt. ”Foreninggsrepræsentanten” registreret i CVR har adgang via personlig MitId. 



 

 

Bestyrelsen undersøger hvilke forsikringer, der naturligt tegnes af bestyrelsen og hvad de koster. 

Lis oplyser, at Sandkassens bestyrelsesforsikring koster 1.034,00 kr./år. Den er tegnet i Topdanmark. 

Alle bør besvare samtlige mails hurtigst muligt. 

 

Ad 03 Medlemssamarbejde, mailkorrespondance, medlemsmøder: 
John har udsendt et par mails til formændene vedr. deres foreningsoplysninger. Ligeledes er et par mails 
sendt til foreningerne vedr. SSJK og JK’s samarbejde om revidering af 2011-Grundlaget. Der er anmodet om 
foreningernes besvarelser. 

Når besvarelserne er indsamlet (deadline 28/11), vil John samle de indkomne mails i et dokument. Forsiden 
vil indeholde en konklusion, og dokumentet vil blive overdraget til JK, så det kan indgå i den videre proces 
med det nye 2023-Grundlag. 

 Medlemsadministration: 
Fortegnelsen over samtlige medlemsforeninger er den 13. september blevet fuldført. 
Inger-Lise har ved møde den 27. oktober fået overdraget det videre arbejde med opdatering af fortegnelsen 
og fået forevist systemet MailChimp, som anvendes til henvendelser til foreningerne. Også til fremtidig 
kontingentopkrævning. 

 

Ad 05 Foreløbigt årsregnskab samt budgetopfølgning:  
Pr. 1. november er der på indtægtssiden: Kontingentindbetaling for 53 foreninger i alt 8.650,00 kr. 
Udgifter har beløbet sig til i alt 16.369,25 kr. 
Beholdning på bankkontoen: 34.379,00 kr.  

Spar Nord Bank har meddelt:  
Fra den 24. oktober 2022 ændres proceduren for fremsendelse af post. Al post fremsendes digitalt til e-Boks, 
og der vil ske en automatisk tilmelding så I modtager elektronisk post fra Spar Nord Bank. 

John vil undersøge, om eller hvordan SSJK får en e-Boks. Efter mødet: Er afklaret. 
Jørgen tager fat i Spar Nord Bank, hvis det bliver nødvendigt. 

Jørgen og Inger-Lise vil udarbejde budgetforslag til mødet i januar. 

 

Ad 06 Medlems status – Hvordan kan vi hverve nye medlemmer: 
Der er p.t. 57 medlemsforeninger. 

Nye medlemmer kan evt. ”spores” via deres hjemmesider, ligesom John kan promovere SSJK på 
Formandsmødet i maj. Samtidig kan der uddeles ”Flyers”. 

 

Ad 07 Indsatsområder: 
a. Lokalplaner og revision af 2011-grundlaget:  
Der var indkaldt til møde med JK den 20.09, hvor både administration og politiker deltog. 
På mødet gjorde John det klart, at SSJK ikke vil deltage i flere møder, uden at man på forhånd har fået 
forvaltningens skriftlige forslag til gennemsyn og behandling 
Det planlagte møde den 24.10. er blevet flyttet til afholdelse den 29.11.22. Endnu engang har John meddelt 
politikeren og administrationen, at SSJK kun vil deltage, hvis man på forhånd har modtaget skriftligt 
materiale. 
Dette krav fastholdes også til fremtidige møder. 

Da Henrik har fået ”orlov” fra bestyrelsesarbejdet indtil næste generalforsamling, udtræder han af 
arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen består herefter af John Flemming og Inger-Lise. 



 

b. Renovation: 
John overtager dette indsatsområdet fra Henrik. Efter mødet: Mail fra medlem, der har ventet på svar er 
besvaret.Der er ikke noget nyt ud over, hvad der står på web. Her er tilføjet info om, at Kommunen vil 
udsende mere info i nov. 2022. 

 

c. Drænoplande: 
Den 13. juni 2022 blev der afholdt møde mellem fra JK Henrik Damsgaard og Stine Kold samt fra Ferbæk 
Ejerlaug Knud Nørgaard. Knud fortalte om det historiske grundlag for dræn og ansvarsfordelingen hermed. 

Referatet indeholder punktet om afvanding af ”søen” i drænopland 30 og 31 samt placering af 
ansvar/fordeling af udgifter. 

Mest interessant for sommerhusområderne bliver punktet med, at ”JK vil træffe afgørelse om, hvorvidt 
Jammerbugt Forsyning overholder krav jf. udledningstilladelsen”. 

07.10.2022 mail fra Knud til sagsbehandler, hvori han rykker for fremdrift i sagen. 
07.11.2022 mail fra Knud til JK, hvori han rykker for fremdrift i sagen. 

 

d. Brandberedskab: 
Dette punkt udgår som Indsatsområde, og punktet beskrives under Informationer. 

 

e. Naturnationalpark: 
Status fra Niels: De mange høringsforslag er samlet og på baggrund af disse har Naturstyrelsen udarbejdet 
et høringsnotat (OKT 22). Notatet er placeret på Foreningens hjemmeside. Så p.t. afventer vi 
Naturstyrelsen/regeringens næste udspil mod en endelig godkendelse. 

 

f. Sti 100: 
Lise Holt, projektleder JK meddeler i mail af 8. november 2022: 
I Sti 100 projektet er vi stadig i gang med processen med at finde tracéet. Der bliver formentlig ca. 10 km ad 
Sti 100 fra Kettrup Bjerge til Løkken centrum, så der er mange aftaler, der skal lykkedes. 

Vi har de seneste måneder inviteret stort set alle grundejerforeninger til workshops, hvor vi har fået gode 
input til mulige tracé. 
Vi har også haft god dialog med Grønhøj Strand Camping og Ingstrup Efterskole. 

Omkring Margrethevej har sommerhusejerne ikke en grundejerforening. Vi har inviteret alle 
sommerhusejere på Marthinesvej og Magdalenavej til møde lørdag, den 26. nov. på Ingstrup Efterskole. 

Vi er tillige i dialog med private lodsejere. 

Nord for kommunegrænsen er ikke meget plads, da der er tæt bebygget mellem klitten og hovedvejen. 
Hjørring Kommune arbejder på at finde en god løsning. 

 

g. El-ladestandere infrastruktur: 
Status fra Niels: Efter udsendelse af strategi og planer for emnet i august 2022 er der ikke sket noget. Jeg 
har haft kontakt til Kommunen via mail for en opdatering, men har ikke i skrivende stund modtaget et svar 
på min henvendelse. Relevante dokumenter er placeret på Foreningens hjemmeside 

Nanna Bering, Ejendomscenter Jammerbugt skriver i mail af 09.11.således: 
Jammerbugt Kommune har indgået en kontrakt med E.ON om etablering og drift af el-ladestandere ved de 
kommunale bygninger, hvor vi som kommune er forpligtiget til at opsætte ladestandere, jf. 
ladebekendtgørelsen. På nuværende tidspunkt har forsyningsselskaberne henvist forsyning på de fleste 



 

lokationer. Næste step er, at E.ON søger gravetilladelse og igangsætter arbejdet med installation af 
ladestandere. De første ladestandere vil komme op i 2022 og resten i foråret 2023. 

 

Ad 08 Fremtidige mødeformer, fysisk fremmøde og/eller virtuelt: 
Møderne kan afholdes både ved fysisk fremmøde og/eller virtuelt. 

 

Ad 09: Fastsættelse af procedure for medlemsforeningernes og bestyrelsens udvælgelse af punkter til 
årsmødet med JK den 26. januar 2023: 
John deltager i mødet, og bestyrelsen har godkendt, at John ydes befordringsgodtgørelse (ca. 1.500 kr.) Dette 
vil være gældende, når møderne afholdes i tidspunkter, hvor John bor på sin hjemadresse. 

John sender i december mail til foreningerne om, at de kan melde forslag til emner ind til behandling på 
Fællesmødet. 

 

Ad 10 Forberedelse til Generalforsamlingen, der skal afholdes inden udgangen af april 2023, herunder 
fordeling af opgaver: 
Generalforsamlingen vil finde sted lørdag, den 29.04.23 kl. 10.00 på Hotel Søparken, Aabybro. 
Der serveres kaffe/te, rundstykker med pålæg og ost. 
Niels sørger for reservering af lokale med mulighed for elektronisk udstyr samt forplejning. 
John og Inger-Lise udarbejder mødeindkaldelse og anmoder om tilmelding af hensyn til forplejningen. 
På valg er: Jørgen, Henrik, John, suppleanter og revisor. Jørgen overvejer genvalg, men ønsker at afgive 
kassererposten. Henrik – genvalg afhængig af arbejdssituation, John – genvalg afhængig af situationen i 
Saltum Strand´s bestyrelse. 

Det eksterne indlæg efter generalforsamlingen kunne være om ”Hjertestarter”. John undersøger, om 
Foreningen af Hjerteløbere kunne være oplægsholder. 

 

Ad 11 November Medlemsbrev: Hvad skal meldes ud?: 
Nyhedsbrevet vil blive udsendt i december. Der vil blive omtale af revisionen af 2011-Grundlaget samt 
bekendtgørelse om foreningens Generalforsamling 2023, herunder opfordre foreningerne til at vurdere 
muligheder for at opstille kandidater til bestyrelsen. Samtidig opfordring til at indmelde emner til 
bestyrelsesmødet den 11. januar og dermed også til formandsmødet. 

 

Ad 12 Nyt til Hjemmesiden: Hvad mangler?: 
”Stofa” udgår af hjemmesiden. Begrundelsen er, at der skal være frit valg mellem bredbåndsudbyderne. 
Generel tekst om det frie valg af internetudbyder tilføjes på ”Informationer” 
”Brandberedskab” udgår som Indsatsområde og informationen flyttes til siden ”Informationer”. 

 

Ad 13 Meddelelser fra samarbejdspartnere: 
FL: Inger-Lise orienterede fra arbejdet i FL (Fritidshusejernes Landsforening): 
FL afholder den 12. november 2022 et seminar for bestyrelsesmedlemmer, hvor der indbydes op til 2 
personer fra hver forening. Sammenslutningerne vil også være velkomne. Titlen på seminaret er: 
”Bestyrelsesmedlem – HVAD SÅ.”. 

 



 

Ad 14 Næste bestyrelsesmøde: 
Onsdag, den 11. januar 2023 kl. 16.00-19.00 hos Inger-Lise, Fyrregangen 10, Rødhus. 

 

Ad 15 Eventuelt: 
Intet  


