
Kære << Test Kontaktperson >>, << Test Forening >> 
 
Den nye bestyrelse for SSJK har holdt bestyrelsesmøde den 9. d.s., hvor vi bl.a. 
gennemgik status for foreningens 7 "indsatsområder". Du kan se hele referatet på SSJK's 
hjemmeside. 
 
Vi har fået opdateret kontaktinformationer fra alle medlemmer på nær nogle få, og vi har 
fået etableret bedre og nemmere mulighed for at sende dig og din forening informationer. 
Så hermed seneste nyt: 
 
Jeg vil opfordre dig til at besøge vores helt nye hjemmeside, der løbende opdateres. 
 
Her finder du bl.a.: 

• Referater fra alle møder 
• Seneste nyt for alle Indsatsområder 
• En fane med Informationer om en lang række emner 
• En helt ny og ajourført medlemsliste - mange sommerhusejere søger hos SSJK, for 

at få kontakt til deres lokale forening 
• En fane hvor du kan ændre jeres informationer, fx ved formandsskifte 

Et væsentligt indsatsområde, som der sker meget omkring lige nu, er revision af notatet 
"Grundlag for nye lokalplaner i sommerhusområdet", fra 2011.  
 
Ved formandsmødet i maj fik vi fra Borgmesteren og formanden for Teknik udvalget 
lovning på, at processen for arbejdet ville blive afklaret og de indvilligede i politisk 
deltagelse. Vi har over sommeren måttet rykke et antal gange for at få møderne planlagt. 
Der er nu to forhandlingsmøder i kalenderen, den 20/9 og den 24/10. 
 
Vi kan af referater fra flere foreningers generalforsamlinger se, at der er stor interesse for 
problemerne omkring nye bevarende lokalplaner og de store sommerhuse. 
 
Se www.ssjk.dk/indsatsomraader under det første punkt. Her finder du også en nærmere 
forklaring på sammenhængen mellem 2011-grundlaget og lokalplaner. 
 
Vi har behov for din forenings medlemmers holdninger, krav og ønsker til rammerne for de 
nye lokalplaner, når vi starter forhandlingerne med kommunen. Send gerne mail med 
tanker og ønsker- hurtigst muligt 
 
Hvis din forening har mulighed for at samle medlemmerne til et møde / workshop om 
emnet, kan I med fordel læne jer op ad den fremgangsmåde som Grundejerforeningen for 
Saltum Strand har anvendt ved et medlemsmøde. Du er altid velkommen til at kontakte 
mig for yderligere informationer og vejledning. 
 
Du finder dokumentationen, vejledning og det værktøj der er anvendt her: 
Se værktøj til workshop om lokalplanlægning 
 
Vi håber at høre nærmere fra dig og din forening! 



 
PS: Hvis du har rettelser til din forenings kontaktinformationer, bedes du ændre dem, ved 
at klikke her. 
 
På bestyrelsens vegne 
John A. Hunderup 
Formand 


