Referat af generalforsamling i Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt
Kommune den 30. april 2022 på Søparken i Aabybro
1. Valg af dirigent
Knud Jørgensen valgtes.
2. Bestyrelsens beretning for 2021
Beretning er vedhæftet. Der var indlæg vedr. drænopland 26, formandsmødet, dvale abonnement,
nationalnaturparker og renovation. Der var tvivl, om 5 meter grænsen kan opretholdes. Krogen
oplyste at være i gang med et afvandingsprojekt. Beretningen blev taget til efterretning.
3. Aflæggelse af revideret regnskab for 2021
Jørgen Koch aflagde regnskab, der blev enstemmigt vedtaget.
4. Indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag
5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent for 2022: 50 kr. for foreninger med 10-20
medlemmer, 125 kr. for foreninger med 21-100 medlemmer, 250 kr. for foreninger med 101-400
medlemmer og 450 kr. for foreninger med over 400 medlemmer blev vedtaget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
I 2021 blev for 2 år valgt: Jørgen Koch (Fårup Klitbakker), Henrik Lindholm (Klitplantagen Blokhus)
og John Hunderup (Saltum Strand). Genvalgt for 2 år blev Inger-Lise Carstensen (Rødhus Klit) og
Flemming Pedersen (Saltum Strandpark). Nyvalgt blev Niels Madsen (Rødhusparken). Som
suppleanter valgtes: Elisabeth Dahl (Sandkassen) og Henrik Fogh.
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
Genvalgt blev Erling Christensen og Søren Hald
8. Eventuelt
John Hunderup sagde nej til store huse i eksisterende området, som det er foreslået i strateginotat
udarbejdet af Jammerbugt kommune sammen med Hjørring kommune. Han gik ind for bevarende
lokalplaner. Dispensation løser ikke hele problemet, fordi der nogle ster opføres store huse uden
dispensation. Vejen frem er revision af 2011-grundlaget. Vi bør have en grænse på 150 kvm. Han
fremhævede Frederikshavn og Læsø som kommuner, der vælger at nedlægge forbud.
Flere indlæg pegede på nye fortolkninger i BR18, og der var opbakning bag at skærpe tonen.

Knud Nørgaard fortalte om erfaringer med alternativer til Stofa, hvor man selv skal styre opsigelse
og udskifte router. Han nævnte erfaringer med KvikNet og Hyper. Han havde ikke oplevet, at
installatør var nødvendig. Norlys ejer fiberledningen og skal stille den rådighed for andre. Norlys
skifter fiberboksen, så den kan anvendes af andre. Prisen kan ikke presses meget længere ned,
idet benyttelsen af fibernettet er dyr. Der kan således ikke forventes meget lavere pris ved at gå
sammen i en hel forening.
Generalforsamlingen sluttede kl. 11.30

Knud Jørgensen, dirigent

Per Nielsen, formand

Efter generalforsamlingen fortalte projektleder Helle Lyngbak om naturnationalparken i Tranum, er
omfatter store sammenhængende arealer ejet af Naturstyrelsen, hvor der er potentiale for diversitet og
arbejde med friluftsliv, formidling og turisme.
100 galloway kreaturer og 50 exmoor valakker skal sammen med hjorte afgræsse 2800 ha. Sitka og andre
invasive planter skal udfases over 25 år. 100 km af 150 km grøfter skal nedlægges for at få naturlig
hydrologi. Det kan blive udfordring for tilstødende sommerhuse. Mellem Blokhus og Svinkløv fastholdes
mountain-bike, afmærkning og bænke. Udenfor nord-syd rute fastholdes vildmarksnatur. Et totrådet elhegn på 1 meter over 50 km holder dyrene inde, men skal kunne passeres af andre dyr. Det er mindre hegn
end i dag. Fra dyrevelfærdsloven gives dispensation, så der ikke er dagligt tilsyn med hestene og ikke dagligt
tilses enkeltdyr. Der overvejes GPS på dyrene, der øremærkes. Der vil blive 4 hovedindgange med
vandreruter og shelterplads. Rundt om området vil være ridestier, så ryttere ikke blandes med hestene i
området.
Forvaltningsplanen forventes i offentlig høring i 8 uger fra maj måned. Der er national videnskabelig
gruppe, national interessentgruppe og lokalprojektgruppe. Hertil har 4 grundejerforeninger
(Grundejerforeningen Holger Bujes Mark, Grundejerforeningen Under Lien, Grundejerforeningen
Rødhusparken og Grundejerforeningen Tranum Ejstrup Strand) udpeget Ditte Schønberg.
Helle Lyngbak var interesseret i kontakt med alle interessenter. Der var mange spørgsmål.

