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 Orientering om den kommunale organisation med hovedvægten på det
tekniske område.
Affaldsordninger i sommerhusområderne
 Som led i kommunesammenlægningen arbejder kommunen på at harmonisere affaldsordningerne fra 2008. Orientering om det pågående arbejde. Foreningerne opfordres til at komme med kommentarer til nuværende affaldsordninger og ønsker til fremtidens ordninger.
 Hvordan er kommunens holdning til funktionen / brugen af de fælles containere til flasker og papir.
 Planlægning:
• Orientering om planstrategi
• Igangværende lokalplanlægning

• Harmoniseres lokalplaner? Der tænkes på, - om f. eks. værdier i
et område udvandes, så de passer ind i andre områder?
• Vindmøller i Jammerbugten
 Orientering om politisk beslutning om procedurer for, hvad Jammerbugt
Kommune fremover kan tilbyde af service i forbindelse med grundejernes
forpligtigelse til at vedligeholde de private fællesveje.
 Vedligeholdelse af stierne i klitten
 Kommunens holdning til oversvømmelse/afvanding i sommerhusområderne. Hvordan håndterer kommunen vedligeholdelse af egne vandløb
og grøfter.
 Bedre dækning af mobiltelefoner i sommerhusområdet. Kan kommunen
medvirke.
 Regler for beskæring af bevoksning ved veje.
 Biltrafik på stranden – etablering af bilfri zoner langs vandkanten.
 Skiltning ved affaldscontainere
 Vil Jammerbugt Kommune indføre et sæt etiske regler for naturbeskyttelse i sommerhusområder, evt. helt ind på privat grund?
 Brandfare ved oplag af afskårne grene, træer, buske og kvas i skelbræmmen.
Evt.
 Punkter, der er indsendt af grundejerforeninger.
 Kommunens punkter

På mødet blev udleveret et hæfte med en række bilag til punkterne.

Velkomst
Borgmester Mogens Gade bød velkommen og orienterede om de møder, der er
aftalt med Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune. Aftalen omhandler et møde aftenen før Kr. Himmelfartsdag med formændene for alle grundejerforeninger samt et møde sidst på året, hvor bestyrelsen for
sammenslutningen mødes med kommunale repræsentanter. Formålet med formandsmødet er dialog og information, hvilket vil medvirke til at fremme samarbejdet mellem grundejerforeninger/sommerhusejere og kommunen.
Borgmesteren præsenterede kommunens deltagere i mødet: formand for Teknikog Miljøudvalget Otto Kjær Larsen, næstformand i udvalget Søren P. Mortensen
og fra forvaltningen teknisk direktør Knud Nørgaard og Tom Hansen fra Forsyningsafdelingen.
1.
Orientering om den kommunale organisation med hovedvægten på det tekniske område
Referat
Orienteringen omfattede både den politiske og den administrative organisering.
Den politiske er ret traditionel og indeholder ud over kommunalbestyrelse og økonomiudvalg en række stående udvalg. Nyt i forhold til den hidtidig kendte organisering af området er etablering af et tema- og udviklingsudvalg, der pt. primært arbejder med landdistriktsudvikling og politik for borger- og brugerinddragelse. Administrativt bygger organiseringen på en direktionsmodel med en kommunaldirektør,
vicekommunaldirektør samt 3 fagchefer. De tværgående administrative opgaver er
samlet i centrale stabsfunktioner, der er placeret på rådhuset i Aabybro. Det forvaltningsområde, der har størst berøringsflade med sommerhusejerne, er Teknikog Miljøforvaltningen, der er placeret i Pandrup. Forvaltningens organisationsplan
blev gennemgået med grundlag i de bilag, der blev udleveret på mødet.
2.
Som led i kommunesammenlægningen arbejder kommunen på at harmonisere affaldsordningerne fra 2008. Orientering om det pågående arbejde. Foreningerne opfordres til at komme med kommentarer til nuværende affaldsordninger og ønsker til fremtidens ordninger.
Hvordan er kommunens holdning til funktionen / brugen af de fælles containere til flasker og papir.
Referat
Affaldsområdet er administrativ placeret i Teknik- og Miljøforvaltningens Forsyningsafdeling. I afdelingen er det Tom Hansen, der arbejder med affaldsharmonisering og affaldsplanlægning. Tom Hansen orienterede om det igangværende arbejde med affaldsharmonisering.
Grundlæggende skulle alle kommunale serviceområder harmoniseres pr. 1. januar
2007, men på bla. affaldsområdet er der givet dispensation, hvilket betyder, at
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ensartede servicetilbud først skal være indført 1. januar 2009 for de affaldsfraktioner, der afhentes ved den enkelte ejendom. For de ordninger, hvor affald bringes
af borgeren, skal der serviceharmoniseres fra den 1. januar 2007. Det er således
sket for genbrugspladserne.
Der er truffet politisk beslutning om en harmoniseringsplan for 2008, hvor indsamling af dagrenovation, storskrald og papir skal omlægges. For at have et godt
grundlag for en beslutning, er der foretaget en undersøgelse blandt 400 brugere af
affaldsløsningerne, herunder 100 sommerhusejere. Endvidere er sommerhusudlejere og renovatører blevet hørt.
I de 4 gamle kommuner er der en del forskel på affaldsordningerne. Oversigtsmæssigt ser de eks. ordninger således ud:
Affaldstype
Dagrenovation
- Højsæson,
incl.
- Højsæson,
valg
- Lavsæson,
incl.
- Lavsæson,
valg
Dagrenovation,
udstyr
Storskrald
Papir
Glas
Genbrugspladser, 26 frakt.
Undtagelser

Brovst

Fjerritslev

Pandrup

Aabybro

24 uger

27 uger

26 uger eller
30 uger

26 uger

5 gange
Ingen

3 gange
9 gange

Sække

Sække

Rute:
2 gange/år
Ingen
Bobler (2)
1 stk.

Nej

4 gange
4 ell. 11 gange

Bobler (6)
Bobler (6)
1 stk.
Ja

Sække, dog
> 90 m2 = 360
l container
Rute:
2 gange/år
Bobler (18)
Bobler (18)
1 stor og 4
små
Ja

Sække

Ringe:
4 gange/år
Bobler (1)
Bobler (1)
1 stk.

Brugerundersøgelsen blandt sommerhusejerne viser
Dagrenovation
• 76 % generelt tilfredse, 7 % utilfredse – (dårligere end helårsboliger)
• Vinter: 36 % tilfredse, 8 % utilfredse, men 48 % ved ikke
• Større tilfredshed med container end sække
Storskrald
• Stort ukendskab til storskraldsordninger
• 75 % ser ikke noget behov for storskraldsordninger for sommerhuse
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•

Men trods alt rimelig høj tilfredshed med ordningen

Papir
• 61 % tilfredse med boblerne/kuberne
De fremtidige løsninger er endnu ikke behandlet politisk. Teknik- og Miljøudvalget
skal behandle sagen første gang den 25. maj. En beslutning skal tages inden
sommerferien, idet de nye løsninger skal i EU-udbud. Dette er en temmelig tidskrævende proces, og skal starte umiddelbart efter den politiske beslutning, så de
nye ordninger kan træde i kraft den 1. januar 2008.
Foreløbig kunne følgende model blive en fremtidig løsning:
Dagrenovation
• Enklere ordninger – færre tilvalg
• Normal ordning dækker normalt behov (højsæson/skoleferier)
• Tilvalg vinter dækker hele vinteren = renovation hele året
• Tømning mandag og tirsdag
• Sække udgangspunktet – flere muligheder med containere
• Særlige forhold for store og/eller udlejningssommerhuse
• Ingen egentlige affaldsøer
Storskraldsindsamling
• Ikke den store interesse
• Afløses af?
Papir og glas
• Flere kuber (affaldsplan)
Information
• Mere og bedre information til ejere, lejere og bureauer
En så stor omlægning, som der her bliver tale om, stiller store udfordringer for at
lykkes:
•

•

•
•
•
•
•
•

Dagrenovation
o Adgangsforhold på veje og grunden
o Små renovationsbiler
Tømmedage, der skal tømmes rigtig mange på kort tid
o Reducerer antallet, der vil byde, og risiko for prisen
o Ændringer af distrikter overvejes
Genbrugscontainere - hvor mange, hvor kan og må de stå?
Herreløst affald ved bobler, rastepladser og andre steder
Information til kortvarige og varige kunder
Udbud for de tre ordninger 2. halvår 2007
Budget 2008 oktober
Valg af evt. nye ordninger – udgangspunktet er, at nuværende ordninger er
dækket af forslag
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•

Opstart 1. januar 2008

Harmonisering af genbrugspladserne pr. 1. januar 2007 betyder, at sommerhusene
kan benytte alle genbrugspladser i Jammerbugt Kommune, herunder Genbrugspladsen i Aabybro, der har åbent om søndagen:
•
•

Lørdag + søndag kl. 10-16
Adresse: Møllebækken 2, Aabybro (øst for campingcentret)

Orienteringen gav anledning til en del debat, idet det var flere formænds opfattelse,
at det ville have været bedre at inddrage formændene / sammenslutningen i undersøgelsen af brugertilfredshed og ønsker til fremtidig affaldsløsning. Der var dog
generel tilfredshed med, at forslag til ordning for dagrenovation bliver fleksibel i
forhold til den enkelte ejendoms behov, selv om der fra flere sider blev påpeget, at
denne løsning måske ville gøre det dyrere for de ejendomme, der har behov for
renovationsordning om vinteren. Der blev udtrykt bekymring for, om der vil opstå
problemer for den fremtidige indsamling af dagrenovation med evt. større biler end
i dag med den beplantning, der er et stort problem langs mange af sommerhusvejene. Der var enighed om, at det er et stort problem med de store affaldsmængder,
der aflæsses ved genbrugscontainerne. Bla. var der forslag om at fjerne disse, idet
det må forventes, at problemet så er løst. Det medfører dog så det problem, at det
kan blive svært at nå op på de nationalt fastsatte krav til genbrugsprocenter.
3.
Planlægning:
3.1
Orientering om planstrategi
Referat
Økonomiudvalget har den 16.5.2007 drøftet første oplæg til planstrategi og strategi
for agenda 21.
Oplægget er udarbejdet på baggrund af de tre temaer:
• Jammerbugt Kommune skal være et attraktivt sted at leve og være
• Jammerbugt Kommune skal bevare og udvikle de særlige naturskabte værdier, vi har og
• Kompetenceniveauet i Jammerbugt Kommune skal hæves
Desuden er der opstillet mulige mål for agenda 21 arbejdet.
De enkelte temaer er beskrevet med forskellige elementer om, hvad temaerne omfatter, og hvad Jammerbugt Kommune kan vælge at arbejde med i de kommende
år. Desuden er der lavet en oversigt over, hvilke temaer i kommuneplanen, Jammerbugt Kommune vil revidere.
Planstrategien forventes fra juli-september 2007 at blive offentligt og dermed sendt
i offentlig høring, for at alle borgere, foreninger mv. kan fremsætte ideer, forslag og
kommentarer til den offentliggjorte strategi.
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3.2
Igangværende lokalplanlægning.
Referat
Lokalplaner, der forventes udarbejdet i 2007
•
•
•
•
•
•

Lokalplan for vindmøller i Saltum Kær
Lokalplan for vindmøller i Drøstrup
Lokalplan for et boligområde ved Skolevej/Klostergade i Pandrup
Lokalplan for Jambo Vesterhav Camping
Lokalplan for 4 boliger ved Revlingestien
Lokalplan for Sanden Bjerggaard

Tidligere planlagt i 2007, men udskudt til 2008
• Lokalplan for 10 nye sommerhuse i Grønhøj
• Lokalplan for 8 nye sommerhuse ved Munkensvej

Bemærkninger til lokalplan for Jambo Vesterhav Camping
Udbygningen af Jambo Vesterhav Camping er fortsat aktuel. Udvidelsen vil give
mulighed for at etablere op til i alt 330 campinghytter og ca. 200 nye pladser til telte og campingvogne. Endvidere vil der kunne opføres sanitetsbygninger og et badeland.
Med hensyn til udvidelse af campingpladsen har Pandrup Kommune overfor Nordjyllands Amt anbefalet en udvidelse på ca. 13 ha. vest for den nuværende campingplads og syd for sommerhusområdet Saltum Strandpark - en fordobling af arealet. Denne anbefaling arbejder Jammerbugt Kommune videre på.
Både SMV-rapport, Kommuneplantillæg og lokalplan vil blive sammenfattet i én
samlet plan, der vil blive offentliggjort og udsendt til naboer, myndigheder og foreninger. Planen forventes offentliggjort i september 2007.
3.3
Harmoniseres lokalplaner? Der tænkes på, - om f. eks. værdier i et område
udvandes, så de passer ind i andre områder?
Referat
Der er endnu ikke i Jammerbugt Kommune påbegyndt udarbejdelse af lokalplaner
for sommerhusområder. Det må forventes, at der inden dette arbejde påbegyndes,
vil blive udarbejdet et plangrundlag, som skal anvendes, når administrationen skal
udarbejde lokalplaner. Dette plangrundlag vil forventelig kunne forelægges på næste års formandsmøde.
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3.4
Vindmøller i Jammerbugten
Referat
Energistyrelsen har offentliggjort rapporten ”Fremtidens Havmølleplaceringer
2025”, der er udarbejdet af et udvalg, der skal følge op på regeringens beslutning
om at finde egnede placeringer for fremtidens udbygning med havvindmølleparker.
Rapporten er sendt i offentlig høring med frist til den 19.6.2007, hvorefter der vil
blive arbejdet videre med planerne. Den videre planlægning vil ske som landsplanlægning, hvor kommunerne er én blandt mange flere høringspartnere.
Udvalget peger på 23 placeringsmuligheder, og anbefaler en prioriteret rækkefølge, hvor vindmølleparker i Jammerbugten indgår blandt de anden højeste placerede vindmølleområder. Havmøllerne vil kunne producere 8% af det samlede energiforbrug i Danmark eller ca. 50% af det danske elforbrug.
Rapporten er udarbejdet med deltagelse fra Skov- og Naturstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Energinet.dk, Forskningscenter Risø og vindmøllebranchen, og i forbindelse med arbejdet er udarbejdet en strategisk miljøvurdering.
Jammerbugt Kommune har på baggrund af vort kystlandskab og turisterhverv interesser i planlægningen for de nye møller, og Økonomiudvalget har den 16. maj
anbefalet, at der indsendes bemærkninger til Energistyrelsen med følgende indhold:
• Visuelle betragtninger
• Kystlandskabet
• Vægtning af bløde værdier som ”brand”, markedsføring og afsætning af
kvalitetsprodukter
• Påvirkning af kystfiskeri fra Thorupstrand
• Risiko for påsejling set i forhold til de sårbare strande
• Påvirkning af trækfugle / natura 2000 områder
Sammenslutningen af Sommerhusejere i Jammerbugt Kommune blev opfordret til
at kommentere forslaget overfor Energistyrelsen. Dette arbejde gav Sammenslutningen tilsagn om at gå i gang med.
4.
Orientering om politisk beslutning om procedurer for, hvad Jammerbugt
Kommune fremover kan tilbyde af service i forbindelse med grundejernes
forpligtigelse til at vedligeholde de private fællesveje.
Referat
Der er truffet beslutning om, at reglerne i afsnit III i Privatvejsloven skal finde anvendelse inden for sommerhusområder samt områder, der er pålagt lokalplan eller
byplanvedtægt. Hvis denne beslutning ikke var taget, ville det være afsnit II, der
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skulle anvendes. Afsnit II gælder for private veje i landzone og har kun få regler
omfattende vejens vedligeholdelse.
Samtidig er vedtaget en procedure for, hvordan kommunens arbejde som vejmyndighed skal udføres. Proceduren skal udelukkende ses som et alternativ til grundejernes egen vedligeholdelse af de private fællesveje. Ved nødvendig indgriben fra
vejmyndighedens side tilstræbes at tilskrive samtlige bidragspligtige grundejere
frem for at indkalde til vejsyn. Dette skal ses i forhold til specielt sommerhusejernes store geografiske spredning.
Det tilstræbes, at der ved nye udstykninger mv. dannes en grundejerforening som
forpligtiger sig til at vedligeholde de private fællesveje i området.
De steder, hvor der ikke er en grundejerforening til at varetage vejens vedligehold,
tilbyder Jammerbugt Kommune at administrere vedligeholdelsen af vejen for de
bidragspligtige grundejeres regning. For at aftalen kan gælde for hele vejen, og
dermed for alle de bidragspligtige grundejere, er det er et krav i henhold til privatvejsloven, at grundejere bag 2/3 af parterne til vejens vedligehold accepterer aftalen. Kommunen kan i henhold til Vejbidragsloven opkræve et administrationsgebyr
på op til 9% af de afholdte udgifter til vejens vedligeholdelse. Nødvendige arbejder
udføres af private entreprenører og bestilles af kommunen, når der er behov herfor. Det er grundejernes pligt at gøre kommunen opmærksom på, når vejen ikke er
i forsvarlig stand i forhold til færdslens art og størrelse. Udgifter til vejens vedligehold udlægges af kommunen og opkræves sammen med ejendomsskatten året
efter, evt. pålagt administrationsgebyr.
Hvor der ikke kan findes tilslutning til en overenskomst kan nødvendig istandsættelse, jf. loven, kun påbydes som et enkeltstående arbejde. Det tilstræbes at beslutte veje(n) istandsat som et samlet arbejde frem for at påbyde de enkelte
grundejere at vedligeholde vejen ud for deres ejendom. Dette skal ses i forhold til
vejen som en helhed.
Gamle aftaler fra tidligere vejsyn opretholdes i det omfang, de vurderes fortsat at
fungere tilfredsstillende.
5.
Vedligeholdelse af stierne i klitten.
Referat
Punktet drejer sig primært om stiforløb i yderste klitrække, hvor slid og blæst kan
gøre det vanskeligt at færdes på grund af løst sand. I kommunen findes en del offentlige stier med forløb over den yderste klitrække. Her er aftalen, at kommunen
har vedligeholdelsen frem til klitfredningsgrænsen, mens klitmyndighederne sikrer
det øvrige stiforløb frem til stranden, primært ved at pålægge halm. For øvrige stier
vil der kun kunne forventes vedligeholdelse, hvis der er sandflugtsmæssige eller
nedbrydningsmæssige problemer.
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6.
Kommunens holdning til oversvømmelse/afvanding i sommerhusområderne.
Hvordan håndterer kommunen vedligeholdelse af egne vandløb og grøfter?
Referat
Vinterens nedbør har i mange dele af sommerhusområdet givet anledning til overfladevandsproblemer. Der er sandsynligvis også steder, hvor normale nedbørsmængder vil give genevirkninger. Hvis der skal foretages afvanding af et område
ved grøfter eller dræn, kræver det en tilladelse efter vandløbsloven. Forvaltningen
vejleder gerne om sagsforløb og lignende, men kan ikke udføre egentligt rådgivningsarbejde.
7.
Bedre dækning af mobiltelefoner i sommerhusområdet. Kan kommunen
medvirke?
Referat
Kommunen har ikke mulighed for at pålægge mobilselskaberne at udbygge mobildækningen. Forvaltningen hjælper gerne med at afklare eks. mobilmasters placering og disses kendte dækningsområde. Sammenslutningen påtog sig opgaven at
kontakte mobilselskaberne for at få en bedre dækning.
8.
Regler for beskæring af bevoksning ved veje.
Referat
Af hensyn til den frie passage på fortove og veje skal hække og anden beplantning
som minimum klippes ind i flugt med skel mod vej. Udhængende grene skal studses, eller beplantningen skal holdes opstammet således, at der er en frihøjde over
kørebanen på mindst 4,20 m – over fortove og rabatter dog mindst 2,75 m. Frihøjden over kørebanen gælder dog også for den nærmeste meter ud over kørebanekanten.
Det er et kendt problem, at mange sommerhusejere ikke overholder disse regler. I
enkelte tilfælde betyder det, at f.eks. renovationsbiler ikke kan komme frem til de
enkelte ejendomme. Kommunen har mulighed for at pålægge den enkelte sommerhusejer at beskære beplantningen, men lovgivningen er så administrativt krævende, at der ikke pt. er bemandingsmæssig kapacitet til at gennemføre det store
antal sager, der er nødvendige at gennemføre. Grundejerforeningerne mangler et
værktøj til at overbevise grundejerne om, at undladelse af at beskære beplantningen vil medføre en sanktion fra kommunens side.
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9.
Biltrafik på stranden – etablering af bilfri zoner langs vandkanten.
Referat
Behovet for flere bilfrie områder på den del af stranden i Jammerbugt Kommune,
der har adgang for biler, har været kendt i flere år. Der er ikke i budgettet for 2007
indregnet udvidelse af aktivitetsniveauet på stranden, dvs. strandrensning, redningsmateriel, strandrenovation, indhegnede områder osv. vil blive på samme niveau som i 2006.
Der blev fremført forslag om at indføre en bilforbudszone tæt på vandet i stedet for
den nuværende henstilling. Henstillingen er opsat efter samråd med politiet, idet
det ikke kan forventes, at politiet vil anvende ressourcer til at håndhæve et forbud.
10.
Skiltning ved affaldscontainere.
Referat
Behandlet under pkt. 2.
11.
Vil Jammerbugt Kommune indføre et sæt etiske regler for naturbeskyttelse i
sommerhusområder, evt. helt ind på privat grund?
Referat
Der er ikke aktuelle planer om sådanne regler. Kan evt. blive en del af det grundlag, der skal anvendes ved nye lokalplaner.
Kommunens naturkonsulenter vejleder gerne i muligt omfang grundejerforeningerne i naturspørgsmål. Det kan være bekæmpelse af uønsket vegetation, bedre
sammenhæng mellem naturområder, f.eks. med stiforløb osv.
12.
Brandfare ved oplag af afskårne grene, træer, buske og kvas i skelbræmmen.
Referat
Beredskabet har igennem årene modtaget en del henvendelser fra bekymrede
grundejere i sommerhusområderne omkring oplag af afskårne grene, træer, buske
og kvas i skelbræmmen.
Især i tørre perioder øger sådanne oplag helt klart brandfaren i sommerhusområder med megen bevoksning, lyng og anden brandbar vegetation.
Der har tidligere været rettet henvendelser til grundejerforeninger om problemet.
Bla. er der i den tidligere Fjerritslev Kommune sendt en henvendelse herom til
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grundejerforeningerne med opfordring til aktivt at medvirke til at få fjernet sådanne
oplag og hindre, at der opstår nye. Kopi af denne henvendelse kan læses efterfølgende.
Der er i flere lokalplaner medtaget en bestemmelse om forbud mod et sådant oplag i skelbræmmen. Det kan overvejes indarbejdet som standardbestemmelse i
nye sommerhuslokalplaner.
Der er ingen tvivl om, at det er et voksende problem. Beredskabet agter at sende
en opfordring ud til grundejerforeningerne, der så igen kan videreformidle til den
enkelte grundejer.
Beredskabet har, med hjemmel i Beredskabsloven, mulighed for at kræve oplaget
fjernet, men det er en meget tidskrævende opgave, idet det kræver en konkret
vurdering i hvert enkelt tilfælde.
Tidligere har der i en enkelt af de gamle kommuner været en mulighed for at rekvirere kommunal hjælp til både at få udført flisning og fældning. Denne ordning findes ikke længere. Der findes flere firmaer i området, som kan rekvireres til opgaven, idet flisning af grene mv. er en ideel løsning for at løse problemet.
13.
Evt.
Referat
• Jammerbugt Kommune arrangerer naturture og vil meget gerne arrangere
nogle fremtidige ture i samarbejde med grundejerforeningerne. Emnerne
kunne bl.a. være: Fortælling om områdets udstykning, planer og natur. Forebyggelse og bekæmpelse af brand m.v. Også gerne fortællinger fra ældre
eller tidligere beboere. Kontakt Anne Mette Knudsen på 72 57 73 48 for
igangsættelse af en naturtur.
Der er i løbet af sommeren en del lokal naturture. Se disse på
www.naturnet.dk.
• Et årelangt problem med konflikt med ridning på Bondagervej har nu fundet
en løsningsmodel med anlæg af en ridesti langs med en del af hovedsti
100.
• Der opstår ofte problemer i forbindelse med opførelse af carport, legehuse
og lignende i sommerhusområdet. Problemer kan også opstå, når der skiftes tagbelægning eller vælges andre farver på sommerhuset. Disse forhold
er oftest reguleret i vedtægter eller lokalplaner og de fleste byggeprojekter
kræver tilladelse fra kommunen. For at undgå de konflikter, der opstår, når
kommunen skal lovliggøre et ulovligt udført byggeri, vil forvaltningen gerne
vejlede, inden et påtænkt byggeri eller bygningsændring igangsættes.
• Henning Olsen opfordrede de grundejerforeninger, der endnu ikke er medlem af sammenslutningen, tilmelder sig. Henning Olsen kan evt. træffes på
mailadressen ho@tdcspace.dk.
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•

Henning Naubert, der repræsenterede Fritidshusejernes Landsforening på
mødet, anbefalede grundejerforeningerne at blive medlem af foreningen.
Læs om forenngens arbejde på www.mitfritidshus.dk. Foreningen har tlf.
39682494 og adressen Resedavej 20, 2820 Gentofte.

Afslutning
Borgmesteren afrundede aftenen og kunne konstatere, at dialog og information
havde præget aftenen. Formålet med mødet måtte derfor siges at være opfyldt.
Det kunne konstateres, at mødet med formændene for grundejerforeningerne også
fremover placeres aftenen før Kr. Himmelfartsdag.
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