
	

 
 

 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøder den 26. august 2020. 
  

Deltager: Lise Retbøll (LR), Jarl Thiesen (JT), Hans Jørn Christensen (HJC) og Max Frederiksen (MF)  
Afbud fra: Freddy S. Christensen (FSC) 

   
1. Godkendelse af referatet af sidste Lokalrådsmøde 

Referatet blev godkendt. 
 

2. Økonomiudvalgsmøde d. 11.8.20 v. HJC, JT og LR 
HJC orienterede om mødet med udvalget. 
 

3. Lokalplan Ådalsparken 45 v. HJC 
Der var enighed om at fremsende en indsigelsesskrivelse til Udvalgsformand Karen Sandrini og til 
Borgmesteren om adgang til høringsmaterialet og udsættelse af høringsfristen. 
Der var bred enighed om at EK kritiseres, for den manglende adgang til høringsmaterialet det er 
simpelthen for amatøragtigt. 
 

4. Rensning af Ho Bugt v. LR 
LR har fået positiv tilbagemelding fra AAU, og vi afventer udspil herfra. 
Hvis AAU ikke får nogen til at tage opgaven op, tages der kontakt til SDU. 
 

5. Sædding Bibliotek 
Der er i øjeblikket ikke noget i gang for så vidt angår udviklingen af SB. Vi afventer at EK bliver 
færdig med Kvaglund bibliotek.  
 

6. Parkering langs stranden i Sædding v. MF 
MF har lavet en god fotodokumentation over ulovlige ”parkeringer” eller overnatninger på P-
pladserne. 
Dokumentationen viser at der er en del autocampere og udenlandske varevogne der bruger p-
pladserne til overnatning, hvilket bl.a. medfører en skævvridning i forholdet til den lokale 
campingplads, og hvad med affald m.v. fra de ulovlig overnattende ”gæster” ? 
Materiale fremsendes til EK med kommentarer, og vi anmoder om et møde for at uddybe vores 
dokumentation, samt få drøftet hvad der kan gøres bedre.  Huske også regler/tilladelser for/til 
opstilling af  salgsvogne! 
Vi skal dog erindre om den allerede gældende P-vedtægt og bl.a. henvise til den oplysning vi fik på 
Dialogmødet med ØK, om at man allerede arbejdede hermed. 
 

7. Udbredelse af kendskab til SFL v. MF 
Vi udarbejder en plakat om hvem vi er og hvad man kan bruge os til. 
Husk henvisning til hjemmesiden! 
Plakaten opsættes på stander ved biblioteket. 
 

8. Evt. 
LR orienterede om vores eventuelle deltagelse i forbindelse med Vadehavscentrets jubilæums- 
arrangement. 
HJC tager kontakt til Træfpunktet for at følge op på arrangementet. 
 

9. Næste møde 
Indkaldes når vi hører fra EK vedrørende lokal-/kommuneplansændringerne. 
 
 
Ref.: HJC 


