
 
Generalforsamling  Påskelørdag d. 31.3.2018 i Grundejerforeningen Kristavej. 
 
 
FORMANDENS BERETNING 
 
Jeg kan starte med at sige, at det bliver en kort beretning. Der har ikke været det 
store i det forgangne år på Kristavej. De forskellige opgaver, som bestyrelsen har 
haft, har været af minimal omfang. Vejene bliver holdt pænt af Jer alle,  og I er flinke 
til at reparere hullerne ud for Jeres sommerhus med det grus, som bestyrelsen 
bestiller. Stierne og træfældning ser fornuftige ud, synes vi. Sidste sommers megen 
regn kunne vi desværre ikke gøre så meget ved, men vi håber på en sommer med 
mindre regn end sidste år. Vores hjemmeside styres fortsat af Lennart. I kan også 
følge lidt med på hjemmesiden for Sammen-slutningen af Sommerhusejere i 
Jammerbugt Kommune under www.SSJK.dk. Husk fortsat adresseændringer, nye 
telefonnumre m.m.til bestyrelsen eller Lennart via hjemmesiden. 
 
 
Nyt fra samarbejdet med….. 
Formændene for sommerhusgrundejerforeningerne og Jammerbugt 
Kommune og Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt 
Kommune (www.ssjk.dk) 
Vi har som altid et positivt forhold til ”SSJK” og med Per Nielsen fra Grønhøj Nord, 
som er formand.  
Det næste møde med foreningsformændene og deres møde med Jammerbugt 
Kommune bliver i år den 9.maj kl. 19.00 2018 på Rådhuset, Lundbakvej 5, i Pandrup. 
Hovedtemaet er beredskab, særligt brandslukning i sommerhusområder og 
plantagen. Andre punkter er ren strand og klit, naturen i sommerhusområderne, 
køreplan for opdatering af lokalplaner i sommerhusområder, -  og endelig 
destinationsprojekt Blokhus-Løkken. Hvis I har forslag til emner til dagsordenen skal 
disse sendes til afdelingsleder Anni Bang Jensen (Forvaltningsservice, Vækst- og 
Udviklingsforvaltningen, Pandrup. Hvis vi har forslag til kommunen bedes disse være 
kommunen i hænde senest den 1.maj, for at komme med, skulle jeg hilse og sige.  
 
 
Skt. Hans bål på stranden 
 

http://www.ssjk.dk/


En hyggelig tradition for de som har mulighed for at deltage.  En lille reminder: Husk 
at det kun er haveaffald, kviste og grene, der må køres på stranden 10 dage før bålet 
- og kun èn bunke  Så er strandfogeden yderst tilfreds. 
Resterne fra bålet ryddes pænt op i en privat betalt oprydningsordning 
grundejerforeningerne imellem. Det har været rigtig godt de sidste par år.  
 
 
Generelt om lokale forhold 
 
Grusdepot, langsom kørsel og støvdæmpende kemikalier. 
Bestyrelsen holder øje med vejen om sommeren, når det støver. Der har været 
spredt kemikalier på vejen i særlige varme perioder for at dæmpe støv. Denne 
ordning vil bestyrelsen selvfølgelig fortsætte med. 
Bestyrelsen vil  også huske at nævne 20-km hastighedsskiltet. Vær rar at opfordre til 
hensynsfuld færdsel på Kristavej – og at I fortæller Jeres lejere, at der er fart-
begrænsning. Bestyrelsen har produceret et lille lamineret skilt med opfordring til at 
køre pænt på vejen. Rekvirer evt. flere hos Kurt. 
 
Fibernettet /internet. 
 
Ikke det store. Håber det kører, som det skal? Det samme angående mobildækning. 
Håber det kører, som det skal med telefonopkald ud og ind af huset? 
 

 

Bestyrelsen vil gerne ønske alle en god Påske og en god og solrig sommer.  😊 
 

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. 
/Jan Lange Ahrensbach, 
Formand 
19.3.2018 


