
   

Referat af bestyrelsesmøde i ”Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde” 

lørdag d. 17.01.2009 kl. 09.30. Mødet blev afholdt ved Søren Sarup på Bekkasinvej 18. 

 

Til bestyrelsesmødet alle fem bestyrelsesmedlemmer fremmødt. 

 

Dagsorden for bestyrelsesmødet blev afviklet som følger:  

 
1. 1. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet d. 18/10 
 
  1.1 Bemærkninger til referatet 
  1.2 Mobilmast (jf. pkt. 5 )  
  1.3 Vejvedligehold (pkt. 4) 
 
 2. Regnskab 2008 
 
 3. Budget 2009 
 
 4. Budget 2010 
 
 5. Bestyrelsesansvarsforsikring 
 
 6. Renovation / storskrald 
 
 7. PBS 
 
 8. Hedevej  (forespørgslen vedr. medlemskab af foreningen) 
 
 9. Status vedr. trådløst internet ?? 
 
          10. Badeland i Tåbel ?? 
 
 11. Generalforsamlingen 2009 
 
 12. Evt. 
 

Pkt. 1.) Referatet gennemgås.  

1.1 Der falder ingen bemærkninger til referatet af bestyrelsesmødet d. 

18/10.2008 

 

1.2 Vedr. info omkring mobilmast, så er den ansvarlige medarbejder ved TDC 

gået på pension, hvilket betyder at vi afventer svar fra en ny kontaktperson. 

 

1.3 Vedr. vejvedligehold, så er nogle af områdets veje lidt hullede pga. vejr og 
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fart. Men de vil komme til at tage sig pænt ud efter næste omgang vedlighold. 

Harry henter et nyt tilbud, på vejvedligehold hjem, som bliver baseret på 3 x årlig 

vedligehold, med og uden Hedevejs grundejere, så vi kan få et økonomisk 

overblik i forhold til at Hedesvejs grundejere muligvis skal optages i 

grundejerforeningen. 

  

 

Pkt. 2.) Regnskabet blev gennemgået. Der opstod et par spørgsmål vedr. opsætningen, som 

Henning afklarer. 

 

Pkt. 3) Afventer spørgsmål vedr. opsætning. Afklares ved næste bestyrelsesmøde. 

 

Pkt. 4) Afventer spørgsmål vedr. opsætning. Afklares ved næste bestyrelsesmøde. 

 

Pkt. 5) Jimmy undersøger forhold vedr. bestyrelsesansvarsforsikring. Dækning, selvrisiko, pris 

m.m 

 

Pkt. 6) Hvis grundejere ønsker at komme af med storskrald, kan de finde 

afhentningstidspunkter i den kalender som grundejere har modtaget fra Thisted kommune. Har 

man en ekstra sæk med dagrenovation, så kan der købes mærkater hos Spar købmanden 

(Lone)  

 

Pkt. 7) Doris iværksætter. Der udsendes indbetalingskort med påført opfordring til at tilmelde 

sig PBS.  

Alle grundejere opfordres til at tilmelde sig PBS, så grundejerforeningen ikke skal bekoste 

fremsendelse af opkrævning. 

 

Opfordring til at tilmelde sig PBS bliver publiceret på hjemmesiden. 

 

Til næste generalforsamling præsenteres et oplæg til rykkergebyr, der kan tillægges de 

grundejere, som glemmer at indbetale deres bidrag. 

 

Pkt. 8) Harry indhenter tilbud og beregner tilbud. 

 

Pkt. 9) Trådløst netværk findes ved Vesterhavshytten. Søren tager kontakt til Kaj Thomsen for 

at afklare status for sender ved havnen. 
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Pkt.10) Finn har gang i nogle planer, grundejerbestyrelsen hører nærmere. 

 

Pkt. 11) Generalforsamling. 

Jimmy, Harry og Søren modtager genvalg. Det afklares om suppleanter modtager genvalg.  

Bestyrelsen overvejer personer som ordstyrer.  

Doris og Søren kontakter mulige sponsorer til generalforsamlingen. 

 

Pkt. 12) Harry møder op til petanque banens bestyrelsesmøde, i tilfælde af snarlig afholdelse. 

 

Mødet sluttede i god orden. 

 

 

Referent Søren Sarup. 
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