Bestyrelsesmøde SSJK
Fredag, den 09. september 2022 kl. 16:00-19.00 hos Inger-Lise, Fyrregangen 10,
Rødhus
Til stede: John, Jørgen, Niels, Lis, Inger-Lise
Afbud: Flemming, Henrik, Henrik F.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Godkendelse af referat fra den 24. maj 2022
Evaluering af Formandsmødet den 25. maj 2022
Medlemsadministration og årskontingent samt budgetopfølgning, Jørgen, John
Medlemsstatus - hvordan kan vi hverve nye medlemmer?
Opfølgning på Indsatsområder, Lokalplaner og revision af 2011-grundlaget: John, Inger-Lise
(Henrik fraværende)
do, Renovation og Brandberedskab: Afbud fra Henrik
do, Drænoplande, Inger-Lise
do, Naturnationalpark Tranum og El-ladestandere infrastruktur, Niels
do, Sti 100, Jørgen (Flemming fraværende)
Medlemsbrev med sidste nyt til Hjemmesiden
Opfølgning på referatet fra den 24. maj 2022
Eventuelt

Referat:
Ad 01 Godkendelse af referat fra den 24.05.22:
Godkendt
Ad 02 Evaluering af Formandsmødet den 25.05.2022:
Hovedemner:
Fremtidig affaldsordning
Tom Hansen orienterede om den fremtidige affaldsordning i sommerhusområderne.
Revidering af 2011-grundlaget i sommerhusområder
Kell Agerbo orienterede om arbejdet med revidering af 2022-grundlaget, herunder at 1. møde i
arbejdsgruppen blev afholdt den 02.05.22.
Der var god og loyal opbakning fra borgmesteren om det videre forløb, herunder lovning på samarbejde om
processen og involvering af det politiske niveau.
Vi må erkende, at der er langt fra præsentationen til det videre forløb med at igangsætte arbejdet.
Se under punktet ved Indsatsområder.
Øvrige emner:
El ladestandere i JK
Peter Risegaard Jakobsen orienterede om samarbejde med Rambøll om at udarbejde en strategi for
udrulning af el-lade infrastruktur. Se under punktet ved Indsatsområder.

Ad 03 Medlemsadministration og årskontingent samt budgetopfølgning:
John har den 26.08.22 udsendt mail til medlemsforeningerne bl.a. vedrørende opdatering af
foreningsoplysninger, samt et antal rykkere.
Der er modtaget rettelser fra 33 foreninger og ok til vores oplysninger fra 15 foreninger. Der mangler
endnu ok eller ændringer fra 9 foreninger på listen.
Den opdaterede medlemsliste er blevet lagt på Hjemmesiden den 6. september 2022. Der er p.t. 57
medlemsforeninger.
Vores medlemsforeningers medlemmer tæller i alt 5.113 medlemmer.
Medlemsdata er i dag også indlagt i MailChimp et system til sikker, nem og hurtig udsendelse af mails. Dvs.
vi kan orientere vores medlemmer med en højere frekvens => bedre service til medlemmerne.
Medlemsadm.: Aftalen er at Inger-Lise tager over når alt er helt på plads.
John’s hustru Helle vil dog gerne tage sig af opgaven indtil videre.
Jørgen oplyser, at 53 medlemsforeninger har betalt kontingent.
I dag viser bankbogen indestående på i alt kr. 36.812, heraf udgør kontingentindbetalingen kr. 8.525, og
udgifterne har beløbet sig til -13.811,30 kr.
Ad 04 Medlems status – Hvordan kan vi hverve nye medlemmer:
John og Mogens Gade præsenterede Foreningen på Formandsmødet den 25. maj med Jammerbugt
Kommune. De forskellige sommerhusforeninger fik derved den nye bestyrelse præsenteret.
John foreslår, at vi udarbejder en flyer det lægges på alle pladser ved næste formandsmøde.
Dertil kan vi forsøge at få 5 min. taletid på mødet for at orientere om den nye bestyrelse og den nye
arbejdsform, for derved at hverve medlemmer.
John vil henvende sig til lokale medier for at få dem til at skrive om SSJK.
Opfølgning på Indsatsområder:
Ad 05 Lokalplaner og revision af 2011-grundlaget:
Der er indkaldt til møde med JK den 20.09 og den 24.10., hvor både administration og politikere deltager.
Dette er kommet på plads efter en række rykkere fra vores side over sommeren.
Ad 06 Renovation og Brandberedskab:
Intet nyt, da Henrik er fraværende.
Henrik bedes sende kort skriftlig status, således at hjemmeside kan opdateres.
Ad 07 Drænoplande:
Den 13. juni 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”.
Ad 08 Naturnationalpark Tranum og El-ladestandere:
Niels udarbejder et notat omkring status for Naturnationalparken og også status for arbejdet med El
ladestandere. Informationen lægges straks på hjemmesiden.

Ad 09 Sti 100:
Kort over stiforløbet er lagt på Hjemmesiden.
Jørgen har kontaktet Lise Holt der er projektleder for at få status. Dette notat er lagt på hjemmesiden.
John supplerer med kort status.
John har deltaget i møde som repræsentant for Saltum Strand omkring linjeføringen fra Kettrup og nord på.
Ad 10 Medlemsbrev med sidste nyt til hjemmesiden:
Bl.a. om hjemmeside, medlemsfortegnelse, 2011 Grundlaget, Sti 100 og øvrige indsatsområder.
Informationen i medlemsbrevet tilpasses så medlemmerne guides til at gå til hjemmesiden for yderligere
informationer.
Udsendelse har afventet at medlemsregisteret var helt a jour mht. mail adresser. Men det haster at få
information ud til medlemmerne.
John skriver udkast.
Ad 11 Opfølgning på referatet fra den 24.05.22:
Vedligeholdelse af web-siden:
John har opdateret Hjemmesiden, så den har fået ny inddeling.
Flytning af domæne ssjk.dk til Foreningen:
Domænenavnet vil fremover tilhøre SSJK. John tager sig af sagen.
Ajourføre CVR registrering, bankoplysninger, NemID/MitID:
Der er oprettet ny CVR registrering.
Der skal også oprettes MitID. Dette sker i forbindelse med overdragelse af kassererfunktionen til Inger-Lise.
Bestyrelses ansvarsforsikring:
Bestyrelsen undersøger hvilke forsikringer, der naturligt tegnes af bestyrelsen og hvad de koster.
Ad 12 Eventuelt:
Alle bør besvare samtlige mails hurtigst muligt.
Hvis man ikke er på mailen dagligt, har vi aftalt at man kan bede om at få en SMS om at der er mail.
Niels vil gerne dette.
Inger-Lise orienterede fra arbejdet i FL (Fritidshusejernes Landsforening):
FL har indsendt indsigelse til lokalplanforslaget ved Rødhus Klit Feriecenter. Fristen var 31.08.22.
FL vil invitere sommerhusforeningerne i Region Nordjylland til at deltage i seminar i Aalborg den 1. oktober
2022. Indbydelsen vil IL sende videre til SSJK bestyrelsen, når den er klar.
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.”. Indbydelsen sendes ligeledes til SSJK bestyrelsen af IL.
Hvis I ønsker at deltage i en eller begge seminarer, vil jeg meget gerne modtage tilbagemelding snarest
muligt, så vi kan sikre os pladser.

