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SV: Indkomne bemærkninger, Enghaven 2, Skovsgaard

Hej Kathrine
Tak for tilsendte kommentarer/indsigelser.
De positive taler for sig selv og de negative vil jeg gerne have lov til at give en kommentar med på.
Vi i Bjælkebo er selvfølgelig klar over, at der er regler som skal overholdes. Vi vil jo, som anført i vores ansøgning,
stadig primært have arrangementer i dag timerne og de tidlige aftentimer.
I respekt for både naboer, huset og de kræfter som har opbygget huset, er det ikke vilde fester, som huset skal
udlejes til. Det primære er jo altså stadig et spejderhus samt møder i KFUM og K. For at sikre, at dette sker, har vi
aftale med en kompetent husudlejer/opsynsmand, som vil stå for udlejningen og sikre, at det er kun er de rette
arrangementer, som huset vil blive udlejet til.
Det skal måske lige tilføjes, at alt sker med frivillig arbejdskraft, der er ingen af os, som arbejder med det, som har
nogen som helst økonomisk interesse i udlejningen.
Disse kommentarer må gerne vedlægges de øvrige bemærkninger til politikerne på mødet.
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Hej Brian
Vi snakkede i sidste uge om, at I gerne ville se de indkomne bemærkninger. Vedhæftet er de fire
indkomne bemærkninger, dog uden adresseoplysninger jf. GDPR-reglerne.
Sagen vedr. indretning af forsamlingshus behandles af Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2019.
Cirka 5 dage før mødet, kan I se punktet vedr. behandling af jeres sag her:
http://www.jammerbugt.dk/politik/dagsordener-og-referater/ Via dette link kan I ligeledes se et
referat fra mødet.
Er der spørgsmål eller kommentarer, er I velkommen til at kontakte os.
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Hvis du sender oplysninger til kommunen, der indeholder personoplysninger, anbefaler vi, at du sender via borger.dk
(eller virk.dk).
Hvis du sender oplysninger via en almindelig mail, sendes de ikke krypteret og dermed ikke sikkert.
Når vi modtager (og dermed behandler) personoplysninger – passer vi godt på dine oplysninger. Vi opfordrer dig til at
læse nærmere om dine rettigheder til bl.a. indsigt, berigtigelse af oplysninger samt vores praksis for behandling af
personoplysninger her
http://www.jammerbugt.dk/kommunen/privatlivspolitik/
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