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REFERAT 

Emne : 

Dato : 

Generalforsamling 

17. april 2010 

Klokken : 

Sted : 

13:00 – 15:00 

De sorte Huse, Agger 

Referent : 

Referatdato : 

Michael Bank 

21. april 2010 
 

Dagsorden : 1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning  

3. Regnskabsaflæggelse for 2009  

4. Fremlæggelse af budget for 2011 

5. Fastlæggelse af kontingent for 2011 

  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for såvel forening som vejfond. 
  Eventuelt kontingent til et snerydningsberedskab vil afhænge af pkt. 7.3 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor 

Bestyrelse  : Jimmy Fisker, Formand   (ikke på valg) 
    Harry Brogaard, Næstformand/vejformand   (ikke på valg) 
    Michael A. Bank, Sekretær/IT-ansvarlig   (ikke på valg) 

    Doris Skovsbøll, 1. kasserer  (på valg - modtager ikke genvalg) 
    Henning H. Bach, 2. kasserer  (på valg - modtager genvalg) 

Suppleanter  :  Lissi Bundgaard, 1. Suppleant  (på valg) 
    Søren Sarup, 2. suppleant  (på valg) 

Interne revisorer : Inger Sørensen  (ikke på valg) 
    Ole Rasmussen (på valg - modtager genvalg) 

7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller indkomne forslag 

 1. Vedtægtsændringer 

 2. Fart i området / Vejbump  

 3. Snerydningsberedskab 

( 4. )  Forslag fra medlemmerne  

8. Eventuelt 

 1. Information om tilbud fra Skyline 
 

1. Valg af dirigent 

Søren Sarup blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede først, at generalforsamlingen var indkaldt 

i henhold til vedtægterne, og ønskede derpå alle en god generalforsamling, og opfordrede til en god og 

sober tone i debatten.  

2. Formandens beretning 

Velkommen til Generalforsamlingen 2010.  

Snerydning: 

Året der er gået har på mange måder været et usædvanligt år.  Først og fremmest har vej og vejrforholdene 
givet såvel bestyrelsen som flere grundejere store udfordringer. For bestyrelsen har det været et dilemma at 
sneen ikke, som den jo plejer, stille og roligt er forsvundet af sig selv. Flere af de grundejere der benytter eller 
udlejer deres huse også i vintermånederne har forståeligt nok presset på, for at få sneen ryddet. 
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Enkelte endog på en meget insisterende måde! Som bestyrelse har vi imidlertid ikke haft hjemmel i 
vedtægterne til at træffe en sådan beslutning, hvortil kommer at vi har fundet det problematisk uden videre 
at sende regningen for én eller flere snerydninger til fordeling blandt de mange grundejere, der alene 
anvender deres sommerhuse i sommerhalvåret.   

For en god ordens skyld valgte vi imidlertid at undersøge om vi skulle være underlagt en 
snerydningsforpligtelse, hvilket iflg. et svar fra Vejdirektoratet den 28. januar 2004 næppe kan siges at være 
tilfældet. Iflg. Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje kan kommunen, hvor der er tale om en 
væsentlig trafikal interesse træffe beslutning om vintervedligehold enten ved at pålægge den enkelte 
grundejer selv at drage omsorg for at vejen ryddes ud for hans eller hendes ejendom ELLER at kommunen 
foretager snerydningen men på de forpligtedes regning.  Der er således ingen hjælp at hente fra kommunal 
side. Jeg vil gerne understrege at det enkelte bestyrelsesmedlems personlige holdning IKKE har haft betydning 
for beslutningen om at undlade snerydning.  

Da vi imidlertid finder at spørgsmålet er af stor fælles interesse har vi valgt at sætte det på dagsordenen til 
drøftelse senere i dag, jf. punkt 7.3. I samme forbindelse har vi besluttet, at det enkelte bestyrelsesmedlem er 
frit stillet til at fremføre sine synspunkter på området og at stemme i overensstemmelse hermed.  

Opsætning af vejledende trafikskilte: 

I konsekvens af sidste års Generalforsamling har vi opsat enkelte oplysningstavler i området med angivelse 
af at der er 30 km’s hastighedsbegrænsning i området. Det skal bemærkes at skiltene er vejledende, da vi 
ikke må opsætte forbudsskilte i området. 

Da vi fortsat finder at der køres for stærkt på især Fuglsøvej har vi arbejdet videre med ”føljetonen” om 
etablering af vejbump på Fuglsøvej med udgangspunkt i hvad der er lovmedholdeligt, idet det skal bemærkes 
at i 2003 fik den daværende bestyrelse afslag fra politiet på at etablere sådanne vejbump. Vi har indhentet 
tilbud på etablering af tre vejbump på Fuglsøvej og vil i den kommende tid undersøge om der er opbakning 
fra grundejere i området til at etablere disse vejbump. Det er bestyrelsens opfattelse at der skal foreligge 
tilsagn fra mindst 2/3 af grundejerne for at vi vil arbejde videre med opgaven.  

Hjemmeside  

Takket være en kompetent indsats fra Michael Bank er vores web side i årets løb blevet tilrettet ved at ændre 
på en del af opsætningen, herunder ved at tilføje links til såvel ”Agger aktive” som til ”Nationalpark Thy”. 
Desuden er WordPress temaet blevet opgraderet fra version 2.5 til version 2.8. For brugere af Internet 
Explorer, som jeg selv, har der været perioder med visningsproblemer. Problemet skulle nu være løst. 

Opsætning af bænke 

I løbet af 2009 har vi udskiftet 4 af de eksisterende bænke og for få uger siden yderligere 4 så vi på 
nuværende tidspunkt har 8 bænke opstillet rundt om i sommerhusområdet. De bænke der ikke er givet 
træbeskyttelse i år vil blive malet når der er klar til det. 

Beskæring af buske 

Et andet lidt kontroversielt emne har været beslutningen om at beskære buskene på hjørnet af Spovevej og 
Fuglsøvej. Beslutningen blev taget for at bedre oversigtsforholdene og dermed forebygge uheld på stedet. I 
stedet er det observeret at der køres stærkere end tidligere, hvilket selv sagt ikke har været tilfældet. Vi må 
trøste os med at buskene hurtigt vokser op igen. 

Vejene 

Med hensyn til vejenes beskaffenhed har vi i 2009 gennemført et forsøg med anvendelse klæbesand for at 
mindske støvgenerne. Forsøget blev indledningsvis med stor succes gennemført på Bekkasinvej og 
efterfølgende også på Sivsangervej og Isfuglevej. 

Såfremt ordningen fortsat opleves som en succes vil vi vurdere om den skal udbredes til flere veje i området. 

Oprensning af søerne 

Endelig vil jeg informere om at vi har fået et par henvendelser fra grundejere, der har foreslået at bestyrelsen 
tager initiativ til en oprensning af de to søer i området, idet den øgede forekomst af alger på bunden af 
søerne synes at have haft en negativ indvirkning på fiske- og fuglelivet i og omkring søerne. Vi har derfor haft 
rettet henvendelse til Thisted kommune, hvor biolog Jacob Almind Jørgensen har oplyst at det i henhold til 
Vandregulativet ikke kan pålægges grundejere at oprense søer og vandløb og at det endvidere med stor 
sandsynlighed vil stride imod miljømæssige hensyn. Hvor særlige biologiske forhold gør sig gældende kan 
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kommunen dispensere fra reglerne, men eftersom de små søer ved diget ikke danner ramme om særlige 
biologiske forhold vil en oprensning ikke kunne finde sted. Bestyrelsen har desuden haft kontakt til søernes 
ejer vedr. en eventuel oprensning af søerne. Med andre ord: Naturen må gå sin gang.  

En tak til sponsorer 

Til slut vil jeg gerne rette en tak til de mange, der på forskellig vis har støttet bestyrelsens arbejde og 
sponsoreret denne generalforsamling. 

Det drejer sig om: 

• Sparekassen Thy, Vestervig afd. 

• Hannes Tapet/Farvehandel, Hurup 

• Morup Mølle Vognmandsforretning 

• EDC Hurup 

• Novasol - Dansommer, Nr. Vorupør 

• Ydes boligmontering, Hurup 

• Grundejer Carl Christian Jepsen (sponsorering af maling/træbeskyttelse) 

Medlemmer af Grundejerforeningen opfordres til at støtte de omtalte firmaer. Liste over sponsorer vil blive 
udsendt sammen med referatet af generalforsamlingen. (Ovenstående liste, red.) 

Med disse ord vil jeg ønske alle en god Generalforsamling. 

Jimmy Fisker, Bestyrelsesformand. 

Efter beretningen fulgte en kort drøftelse af, hvorvidt det generelt opleves som et problem med 

tilgroningen af de to små søer ved diget. Dette synes ikke at være tilfældet, men der blev givet udtryk 

for, at det ville være rart om småfiskeri var tilladt f.eks. som alm. familiehygge, men ejeren har bedt 

bestyrelsen bemærke, at hun ikke ønsker, at der fiskes i søerne. 

3. Regnskabsaflæggelse for 2009 

Kassereren redegjorde for regnskabet, hvilket afstedkom et par kommentarer: 

Værdipapirer: Der blev stillet spørgsmålstegn ved rimeligheden af, at en grundejerforening ejer 

konvertible virksomhedsobligationer, da den type værdipapirer blev betegnet som særdeles 

spekulative og usikre. Værst tænkelige scenario i den forbindelse blev også nævnt, nemlig at konkurs 

af pågældende virksomhed(er) ville afstedkomme, at grundejerforeningens investering med et ville 

være værdiløs. 

Formanden erklærede sig hverken enig eller uenig i det fremsatte synspunkt om foreningens 

værdipapirer, men gjorde gældende, at investeringen af parlamentariske årsager først vil kunne 

ændres, når dette er besluttet på en generalforsamling.  

Formueopgørelse: På balancen bemærkes differencer i formueopgørelserne pr. 31.12.08 og 

 01.01.09 for både forening og vejfond. Dette er korrigeret i det reviderede regnskab. 

Vejskilte: De indkøbte vejskilte burde have været bogført på vejfondens regnskab og ikke 

grundejerforeningens, blev det fremført. Formanden oplyste, at beløbet helt bevidst figurerer på 

foreningens regnskab al den stund, at vejskiltene er foreningens oplysning til alle om generel 

færdselshastighed i området. Der er således ikke tale om en vejvedligeholdelsesudgift. 

Bemærkningen om vejskiltene fik debatten til at tage en drejning bort fra regnskabsmæssige 

spørgsmål over til mere generelle trafikale emner omhandlende køretøjernes hastighed i området. Der 

spares sammen til at give Blishønevej klæbesand, men det skulle hellere lægges på Fuglsøvej, mente 

nogle. På Fuglsøvej arbejdes imidlertid på en hastighedsregulerende løsning med vejbump. Effekten af 

sådanne bump blev betvivlet, og hvis det endelig skulle være, var to bump for alt for få. 
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Dirigenten henledte nu generalforsamlingens opmærksomhed på, at man angiveligt havde taget 

forskud på punkt 7.2, og henstillede til at fortsætte den debat senere. 

Klipning og beskæring: Der blev stillet spørgsmål til, om ”Klipning og beskæring” i regnskabet betyder, 

at foreningen fremdeles vil afholde udgifter hertil. Kan man f.eks. ringe og bede om at få de 

vildtvoksende hyben foran sin grund fjernet på foreningens regning? Det kan man naturligvis ikke, blev 

det forklaret, men situationen var ekstraordinær, da oversigtsforholdene på stedet var usædvanlig 

dårlige, og uheld ville iflg. kommunen i værste fald kunne ende med at være ansvarspådragende for 

foreningen, hvis ikke oversigtsforholdene var i orden. 

En diskussion omkring det rimelige i at foreningen havde bekostet denne klipning og beskæring, 

udspandt sig herefter, og det nævntes i denne forbindelse, at der også er meget dårlige 

oversigtsforhold, når man kører fra Mågevej ud på Aalumvej, idet der for nylig er blevet opsat et langt 

stakit på dette sted, som blokerer for udsynet til venstre ad Aalumvej. 

Budgetår: Kan man afholde generalforsamling fire måneder henne i et regnskabsår og dermed 

budgettere for det kommende regnskabsår, som ligger otte måneder væk? Spørgsmålet deler til 

stadighed vandene, men såfremt der skal ændres afgørende på dette, skal generalforsamlingen enten 

afholdes ved nytårstid, eller regnskabsåret skal rykkes. Henning bemærkede, at bestyrelsen tidligere 

har rådført sig desangående hos revisionsfirmaet Deloitte & Touche, og her fandt man ikke noget 

angribeligt i, at vi afholder generalforsamling i april, selvom regnskabsåret følger kalenderåret. 

Det blev slutteligt foreslået og besluttet, at der i årsregnskabet tilføjes en ekstra kolonne, som viser 

budgettet for indeværende regnskabsår (budgettet der blev vedtaget på sidste års ordinære 

generalforsamling). 

4. Fremlæggelse af budget for 2011 

Kassereren fremlagde budgettet for 2011, hvilket affødte kommentarer omkring støvbinder/vand til 

vejene, som var sat til kr. 0,-. Det besluttedes fremdeles at afsætte yderligere kr. 5.000,00 til sandfyld, 

således at dette beløb hæves fra kr. 5.000 til 10.000, da vi hellere vil bruge penge på sand end vand. 

5. Fastlæggelse af kontingent for 2011 

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent for såvel forening som vejfond blev vedtaget. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor 

Doris Skovsbøll havde før generalforsamlingen meddelt, at hun ikke ville modtage genvalg. Bestyrelsen 

stillede Kresten Søgaard (Sivsangervej 24) som kandidat, da Kresten havde meddelt, at han stillede sig 

til rådighed. Der var ingen modkandidater. 

 Kresten Søgaard (Sivsangervej 24) blev valgt som bestyrelsesmedlem. 

 Henning Hjørnholm Bach (Rylevej 4) blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 

 Søren Sarup (Bekkasinvej 18) valgtes som 1. suppleant. 

 Frits Søndergaard Nielsen (Hedevej 43) valgtes som 2. suppleant. 

 Ole Rasmussen (Sivsangervej 36) genvalgtes som intern revisor. 

7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller indkomne forslag 

1. Vedtægtsændringer: Der var bred enighed om det rimelige i forslaget, som blev enstemmigt 

vedtaget. Formanden henledte de forsamledes opmærksomhed på, at mindre end halvdelen af 

medlemmerne var mødt til generalforsamlingen, hvorfor ændringsforslaget ikke kunne besluttes, 
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men da ændringsforslaget i øvrigt havde tilslutning fra min. 2/3 af de fremmødte medlemmer, vil 

der blive indkald til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse lørdag d. 22. maj. 

2. Fart i området / Vejbump: Bestyrelsen har modtaget tilbud på etablering af to bump på 

Fuglsøvej af kr. 8.960,00 inkl. moms. Dette synes at være en rimelig pris, men der bør blive 

indhentet mere end et enkelt tilbud på opgaver af denne art. 

Den fysiske udformning af bumpene i tilbuddet vil blive med såkaldte vejsidenet, som allerede 

har stået sin prøve på Rævlingevej, der hvor asfalt bliver til grus. Havde det ikke været for 

vejsidenettene, ville der på dette sted utvivlsomt være kommet en længere fordybning/hul i 

vejen.  

Der rejstes spørgsmål omkring, hvorvidt brugen af bump var det rigtige, da bump vil øge 

støvgener. Som alternativ kunne anvendes chikaner, blev det nævnt, men det ville opfordre 

svage sjæle til at bruge Fuglsøvej som legeplads/slalombane, mente andre. Ifølge kommunen skal 

afstanden mellem chikanerne i øvrigt være så stor, at de reelt vil være virkningsløse anførtes det.  

Efter en ”erfaringsudveksling” om hvem der egentlig kører for stærkt på Fuglsøvej, fremførte 

Søren Sarup, at man kunne lave en art kombiløsning, hvor bump i halv vejbredde skiftevis 

placeres i siderne af vejen, samtidig med at beplantning ud til bumpene tvinger køretøjerne 

henover disse. Da vejen reelt er 12 meter bred, kan denne tillige slynges i bløde buer mellem 

bumpene.  

Der blev stemt om, hvorvidt Søren Sarup skal iværksætte en undersøgelse og udarbejde et 

forslag, som kan rundsendes: Hvad kan i det hele taget lade sig gøre/Hvad er der råd til/hvad er 

der stemning for? 

70 stemmer for. 4 stemmer imod. Søren Sarup arbejder derfor videre med forslaget. 

3. Snerydningsberedskab: Indledningsvis blev det gjort gældende, at hele diskussionen om sne 

var overdrevet, idet man altid let kunne få nogen fra Agger by til at komme og rydde. 

Vinterens sne havde dog ikke desto mindre foranlediget flere meget håndgribelige problemer: 

Der havde bl.a. været indbrud i et hus, der stod med ituslåede ruder, men politiet kunne ikke 

komme frem til huset og undersøge gerningsstedet. Falck kunne ej heller komme frem til et hus 

med nødstedte uden at ødelægge hele vejsiden. Renovation blev ikke foretaget, så fyldte 

skraldeposer hang i stativerne i over en måned, og fire huse havde haft vandskader, men Falck 

kunne ikke komme frem og begrænse skaderne. 

Der blev udtrykt bekymring omkring, at det i værste fald kunne splitte foreningen, hvis der 

opstod en solidaritetsproblematik omkring finansiering af snerydning. Såfremt kun et mindretal 

indbetaler til finansieringen, vil flertallet jo ”snylte” på de få der betaler. Hvis disse så melder sig 

ud, er det måske begyndelsen til enden for foreningen? 

Den foreslåede pris på kr. 100,00 pr. år var for dyr, mente nogle, medens andre syntes, at det var 

småpenge. En helårsbeboer i sommerhusområdet anførte, at man slet ikke havde oplevet sneen 

som noget alvorligt problem. Igen blev det fremført, at folk fra byen altid var hurtige til at 

komme og hjælpe. 

Forslaget om indførsel af et snerydningsberedskab i grundejerforeningsregi blev sendt til 

afstemning. 

12 stemmer for. 60 stemmer imod. 2 blanke. Forslaget forkastet. 
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8. Eventuelt 

1.Information om tilbud fra Skyline: Formanden har modtaget et tilbud om, at medlemmerne 

kan tegne abonnement hos SkyLine til reduceret pris. Skyline er dog blevet forsinket, og da Agger 

først er med i anden etape af SkyLines etablering i Thy, kan man tidligst koble sig på Skylines 

netværk til august. Første etape er fra Nr. Vorupør til Thisted.  I nærmeste fremtid vil den enkelte 

grundejer blive kontaktet med henblik på en tilkendegivelse af, om der er interesse for tilbuddet 

fra SkyLine. 

2. Agger.nu: Agger aktive udvider deres hjemmeside til at omfatte hele byen, og man opfordrede 

fra Agger aktive til at grundejerforeningen tilmelder Agger-ans.dk til den nye hjemmeside 

”Agger.nu”. Generalforsamlingen tog opfordringen til efterretning. 

Der var ikke flere indlæg til punktet, og dirigenten takkede herefter for god ro og orden, og 

erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 

  -  -  -  -  - 

Ved bestyrelsens korte konstitueringsmøde efter generalforsamlingen valgte Harry Brogaard at 

nedlægge sit mandat. Søren Sarup indtrådte derfor som 1. suppleant på den ledige plads for 

resten af mandatets løbetid, d.v.s. frem til den ordinære generalforsamling 2011. 

Frits Søndergaard Nielsen indtræder følgelig på pladsen som 1. suppleant, og pladsen som 2. 

suppleant er pt. ledig. I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling lørdag d. 22. maj 

vil der derfor komme et ekstra punkt på dagsordenen vedr. valg af ny 2. suppleant. 

Bestyrelsen har efter Søren Sarups indtræden konstitueret sig således: 

Jimmy Fisker, formand 

Bekkasinvej 22 (Toften 30, Vammen, 8830 Tjele) 

(Mobil: 24 26 60 56) 

Michael A. Bank, næstformand, sekretær/IT-ansvarlig 

Sivsangervej 16 (Norgesgade 20, 3., 2300 København S.) 

(Mobil: 27 28 92 49) 

Kresten Jensby Søgaard, kasserer 

Sivsangervej 24 (Blegevej 30, 8300 Odder) 

(Mobil: 22 47 64 39, Tlf.: 86 54 02 48) 

Søren Sarup, 1. vejformand 

Bekkasinvej 18 (Kystvejen 27, 4. tv, 8000 Århus C) 

(Mobil: 29 85 07 75 ) 

Henning Hjørnholm Bach, 2. vejformand 

Rylevej 4 (Hans Egedes Vej 17, 7430 Ikast) 

(Tlf.: 97 15 30 08) 


