
   

Referat af bestyrelsesmøde i ”Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde” 

Lørdag d. 29.03.2008 kl. 10.00 

 

Til bestyrelsesmødet var 4 bestyrelsesmedlemmer fremmødt. Berner havde meldt afbud. 

 

Dagsorden for bestyrelsesmødet lød som følgende:  

 
1. Opfølgning på beslutning om eventuelle vejlukninger 
 
2. Opfølgning på web side (hvor langt er vi ?) 

 
3. Møde med Thisted kommune 31. marts (vedr. renovationsregler) 

 
4. PBS – er det etableret ? 

 
5. Tilbud vedr. vej vedligeholdelsen 

 
6. Generalforsamlingen 2008  

 
7. Eventuelt 

 

Pkt. 1.) Bestyrelsen drøftede de forskellige forslag til opdeling af blishønevej med lukninger, 

for at minimere trafikken. Bestyrelsen vil ikke træffe en beslutning om lukning af veje, og 

fremlægger derfor et forslag til videre behandling blandt grundejere, således at det bliver de 

berørte grundejere på henholdsvis Blishønevej, Sivsangevej, Isfuglevej og Bekkasinvej der 

træffer en beslutning om det videre forløb. På generalforsamlingen d. 19.04.2008 vil Søren 

præsentere bestyrelsens forslag til lukning af veje. Herefter vil den videre dialog på 

generalforsamlingen, afgøre hvor vidt arbejdet med lukning af veje vil fortsætte.  

 

Under samme punkt blev der snakket om grundejernes forpligtigelse vedr. vedligeholdelse og 

nedklipning af buske m. m, som breder sig ud over, og på grundejerforeningens veje. 

Grundejere opfordres til at læse regelsættet for området igennem. 

 

Pkt. 2.) Tina Munch som driver virksomheden ”Munch Design” i Klitmøller, har givet et 

overslag på udarbejdelse af hjemmesiden med udgangspunkt i et gratis webprogram af navnet 

Wordpress. Bestyrelsen vedtog at hyre Tina til at udarbejde hjemmesiden. Den vil formentlig 

være oppe at køre inden generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen vedtog at erhverve domænet www.agger-ans.dk til grundejerforeningen. 
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http://www.agger-ans.dk/


   

I samme ombæring blev det vedtaget at uarbejde en tilmeldelsesblanket, hvorpå den enkelte 

grundejer skal tilmelde, om grundejeren i fremtiden vil modtage informationer (Referater m. 

m) via traditionel post. Bestyrelsen håber at flest mulig, ønsker at modtage informationer ved 

at benytte sig af websiden. Dermed kan der spares et væsentligt beløb på budgettet.  Søren 

udarbejder tilmeldingsblanket. 

 

Pkt. 3) Jimmy og Harry afholder møde med Thisted kommune vedr. renovationregler 

 

Pkt. 4) Vedr. PBS ordning i forbindelse med indbetaling af kontingent, så har bestyrelsen 

modtaget et tilbud på PBS abonnement. Nærmere information fra kasserer følger på 

generalforsamlingen. 

 

Pkt. 5) Bestyrelsen har indhentet tilbud på vedligeholdelse af veje. De to tilbud der er 

indkommet ligger meget tæt. Harry tager derudover initiativ til at indhente endnu et tilbud. 

Bestyrelsen er ikke tilfreds med den tilstand vejene blev efterladt i, da spuling af kloaksystem 

var overstået. 

 

Pkt. 6) Bestyrelsen drøftede den kommende generalforsamlingen, og sammensatte en 

foreløbig dagsorden. Indkaldelse til generalforsamlingen bliver udsendt i førstkommende uge. 

 

Pkt. 7) ……… 

 

  

  

 

Referent Søren Sarup. 
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