
 

Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde  www.agger-ans.dk 
Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. januar 2011   Side 1 af 3 

REFERAT 

Emne : 

Dato : 

Bestyrelsesmøde 

15. januar 2011 

Klokken : 

Sted : 

10:00 – 12:00 

Hos Kresten, Sivsangervej 24 

Referent : 

Referatdato : 

Michael 

23. januar 2011 
 

Mødedeltagere : Jimmy Fisker, Kresten Søgaard, Søren Sarup, Henning Hjørnholm Bach, Michael A. Bank 

Afbud : - 
 

Dagsorden : 1. Vejvedligehold (status/beslutning) 

2. Status vedr. SkyLine  

3. Økonomisk status m.v. 

   - Gennemgang og godkendelse af regnskab 2010 

   - Budget 2012. 

4. Evt. nyt fra lokalområdet 

5. Generalforsamlingen 2011 

6. Eventuelt 
  

n

1. Vejvedligehold (status/beslutning) 

Status: På baggrund af henvendelse fra bestyrelsen rundsendte Thisted kommune i efteråret en 

skrivelse til alle grundejere med en forespørgsel til den enkelte omkring indgåelse af en såkaldt frivillig 

aftale med kommunen om fremtidig vejvedligeholdelse. For at aftalen med kommunen kunne 

etableres, krævedes 90 % tilslutning, og det opnåede vi ikke, uagtet at der både pr. mail/brev samt på 

hjemmesiden var blevet anbefalet, at man skulle give tilsagn til kommunen om, at man tilsluttede sig 

ordningen. 

Ordningen med kommunen kan derfor ikke umiddelbart blive realiseret. 

Der var ingen grundejere som direkte havde sagt nej, eller på anden vis tilkendegivet at man ikke var 

interesseret, men der var 80 som ikke havde svaret, og dermed nåede tilslutningsprocenten desværre 

ikke op på 90. 

Beslutning:   

Idet vejene dels trænger til opretning, og medlemmerne dels har tilkendegivet, at der skal indhentes 

alternative tilbud på vejvedligeholdelsen i området, vil der blive taget kontakt til en anden privat 

leverandør, og vi er kun interesseret i tilbud, der både indeholder genopretning her og nu og 

fremadrettet vedligehold. 

Endvidere vil der blive taget direkte telefonisk kontakt til de medlemmer, som ikke har givet nogen 

form for tilsagn til kommunen, idet den frivillige aftale om kommunalt vedligehold af vejene fortsat er 

en meget interessant og økonomisk attraktiv aftale for foreningen. 

I.f.t. ovenstående åbner Privatvejslovens § 62 måske en dør på klem for, at vi alligevel kan få en aftale 

med kommunen, uden at skulle tage telefonisk kontakt til 80 medlemmer: 

Søren 

Henning/
Søren 
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§ 62. Når istandsættelse eller vedligeholdelse af en privat fællesvej udføres som et samlet arbejde, fordeles 

udgifterne ved arbejdet mellem ejerne af tilgrænsende ejendomme med vejret til vejen af vejmyndigheden 

efter §§ 11-12 i lov om grundejerbidrag til offentlige veje. Er der i overenskomster efter § 61, stk. 3, 

optaget andre regler om fordeling af udgifterne, skal fordelingen dog ske efter disse regler. Hvis der i 

øvrigt i servitutter, vedtægter for grundejerforeninger eller lignende er fastsat særlige regler om 

fordelingen af udgifterne, kan vejmyndigheden foretage fordelingen efter disse regler. 

 

En mulig løsning ved brug af § 62 som vil blive undersøgt nærmere, kunne evt. være, at Thisted 

kommunes driftscenter sender grundejerforeningen en samlet regning, hvorefter grundejerforeningen 

opkræver beløbet hos grundejerne, hvilket i praksis vil sige via vejfonden. Vi er blevet oplyst, at vi for at 

undgå at vejfondens medlemmer over tid bliver færre, som følgelig hver især skal betale stadig mere, kan 

anmode om vejsyn og dermed pålægge pågældende grundejer(e) at betale. Dette vil også blive undersøgt. 

2. Status vedr. Skyline 

SkyLine er stadig ikke kommet videre med udrulningen i vores område. Tidligere har de bedyret, at 

udrulningen i Agger af deres trådløse WiMAX netværk (4G) for nærværende skulle havde været en 

realitet. Dette er dog langt fra at være tilfældet; meget langt. 

De seneste bulletiner fra Skyline er nu, at man for at etablere WiMAX netværk i vores område skal 

have tilladelse fra Aalborg kommune. Denne tilladelse fra Aalborg kan dog ikke uden videre erhverves, 

da den igen afhænger af, at Aalborg kommune på deres side først skal have en tilladelse fra 

Erhvervsministeriet. 

SkyLine har allerede master i Thyborøn og Bedsted, men signalet fra disse master kan ikke nå til Agger. 

Hvornår signalet vil kunne modtages i Agger, er det p.t. ikke muligt at få noget klart svar på. 

3. Økonomisk status m.v. 

Gennemgang og godkendelse af regnskab 2010: Regnskabet for 2010 blev gennemgået. 

Årets resultat er for henholdsvis forening og vejfond på kr. 4.159 og kr. 13.435. 

Egenkapitalen pr. 31.12.2010 var for henholdsvis forening og vejfond på kr. 134.651 og kr. 60.613. 

Formanden godkendte og påtegnede regnskabet, som nu er videresendt til de interne revisorer for 

godkendelse. 

Budget 2012: På baggrund af de seneste års historik og forventningerne til næste års indtægter og udgifter 

lagdes budget for 2012. Budgettet indeholder, i sagens natur, ikke de store ændringer i.f.t. de forgangne år. 

Årsregnskabet med budget udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til årets ordinære 

generalforsamling, hvor en mere detaljeret gennemgang sidenhen vil finde sted. 

4. Evt. nyt fra lokalområdet 

Multihus og bademole i Krik: Der etableres i forbindelse med ”Det gode liv ved kysten” en ny 

bademole i Krik i forlængelse af den gamle bro, og der også opføres tillige en ny bygning, som skal 

kunne bruges til mange forskellige formål, f.eks. primitiv lejrskole for en hel skoleklasse, 

omdrejningspunkt for markedsdage, midlertidig surfskole, overnatning for folk på vej igennem 

naturparken eller som forsamlingshus.  

Molen restaureres og forlænges ved genskabelse af den forsvundne anløbsbro af træ. Hvis den 

restaurerede chausséstensbelægning ikke bliver jævn nok for kørestolsbrugere, anlægges en 

kørestolsvenlig grusbelægning langs vestkanten af brolægningen. Et havbad - eller rettere et fjordbad - 

for enden af den restaurerede bro vil være et ekstraordinært tilskud til oplevelsesmulighederne i Krik. 

Kresten 

Michael 
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Agger Badehotel: Agger Badehotel blev erklæret konkurs i slutningen af august i fjor, og er en del af 

den tidligere ejers personlige konkurs, der blev begæret af Andelskassen Merkur. 

Kurator er næsten sikker på, at hotellet bliver solgt på tvangsauktionen, der i første omgang er 

berammet til den 2. februar. Der har nemlig været nogle henvendelser, men kurator har en 

formodning om, at mulige investorer nu afventer tvangsauktionen med en forventning om at få 

ejendommen lidt billigere, end hvis de købte den af boet. 

5. Generalforsamlingen 2011 

Årets ordinære generalforsamling finder sted lørdag d. 9. april 2011 kl. 13:00 i De sorte Huse. 

Praktiske foranstaltninger i forbindelse med generalforsamlingen blev diskuteret, såsom sponsorater 

og leverandør(er) af smørrebrød og kage. Forslag til sidstnævnte modtages gerne fra enhver, der 

måtte sidde inde med gode ideer.  Jo før des bedre. 

6. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag d. 19. marts kl. 10:00 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Michael A. Bank  

 
 


