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REFERAT 

Emne : 

Dato : 

Bestyrelsesmøde 

19. marts 2011 

Klokken : 

Sted : 

10:00 – 12:00 

Hos Søren, Bekkasinvej 18 

Referent : 

Referatdato : 

Michael 

20. marts 2011 
 

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

Afbud : - 
 

Dagsorden : 1. Status vedr. beslutning af vejvedligehold. 

2. Økonomisk status 

3. Status vedr. web-side 

4. Bænkene i området 

5. Evt. nyt fra lokalområdet 

6. Vedr. generalforsamling 

7. Eventuelt 
  

n

1. Vejvedligehold (status/beslutning) 

Henning har haft ringet rundt til flertallet af de mange, som ikke i første omgang havde givet tilsagn til 

den kommunale ordning. Det skulle vise sig, at der rundt omkring var en del ubesvarede spørgsmål af 

forskellig art, og at denne usikkerhed havde afholdt folk fra at svare på brevet fra Thisted kommune. 

Efter Hennings telefoniske samtaler med grundejerne er tilslutningsprocenten til den kommunale 

ordning i skrivende stund på godt 95 %.  

Med denne markante tilslutning fra grundejerne vil kommunen nu blive kontaktet med henblik på 

iværksættelse af ordningen. 

Først fremsendes de modtagne acceptskrivelser vedr. kommunalt vejvedligehold til Thisted kommune. 

Dernæst vil kommunen blive kontaktet telefonisk for at få mere en mere detaljeret aftale på plads om, 

hvornår vi kan forvente at ordningen iværksættes. Da det pt. er meget påtrængende at få genoprettet 

vejprofilen, vil dette arbejde få højeste prioritet.  

Vejchikaner på Fuglsøvej er også højt prioritet, og i denne forbindelse vil kommunens kontaktperson 

være vejformanden (Søren Sarup, red.), som på foreningens vegne vil godkende vejchikanernes 

udseende og materialevalg. Kommunen etablerer følgelig chikanerne, som vejfonden financierer. 

2. økonomisk status 

Der er 24 medlemmer som er i restance til vejfonden. Disse vil blive kontaktet. 

3. Status vedr. web-side 

Foreningens web-side og e-mail var tidligere hostet hos Internet 123 i Kalundborg, men efter at være 

blevet hacket to gange, heraf den ene gang alvorligt, er både hjemmeside og mail nu blevet flyttet til 

Stian Eide i Klitmøller. Det rummer mange fordele, f.eks. den nok så vigtige, at der her bliver kørt 

daglig backup af siden. 

Henning 

Jimmy 
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På hjemmesiden bemærker man, at der er kommet en ny side kaldet ”Regler”. Her kan man læse om 

de pligter, grundejerne har til at beskære den vegetation, som vokser ud over veje og stier, og man kan 

endvidere se de væsentligste konsekvenser som lokalplanen fra 2008 har for området: Regler vedr. 

materiale- og farvevalg på sommerhuse, hegn, beplantning, antenneplaceringer m.m.. 

Siden ”Referater m.m.” er gjort mere overskuelig, og her finder man nu links til ”Bevarende lokalplan 

nr. 3-12 for Agger-området”, jf. ovenstående, og til ”Partiel byplansvedtægt nr. 1 for Vestervig-Agger 

kommune af 3. september 1965” som iflg. vedtægternes § 2 definerer sommerhusområdets 

udstrækning. 

4. Bænkene i området  

Bænken, der stod på Blishønevej for enden af Isfuglevej, er forsvundet. Det kan jo være, at nogen har 

taget den ind for vinteren, men da vejret atter er ved at blive varmt nok, til at man kan sidde ude, 

anmodes hermed om, at bænken igen stilles på sin plads ved Blishønevej. Skulle nogen vide, hvorfor 

bænken er blevet fjernet og hvortil, må man endelig sige til. 

Aggerbænken som Søren Sarup har designet, er af forskellige årsager desværre blevet forsinket, men 

de første Aggerbænke forventes nu opsat i løbet af sommeren. 

5. Evt. nyt fra lokalområdet. 

En mindre gruppe borgere arbejder for etablering af et kunstigt rev ved Agger. Dels af hensyn til 

surferne og dels for at opnå en såkaldt badekareffekt, som vil betyde bedre badeforhold. 

Agger Badehotel er på anden aktion blevet solgt for kr. 710.000. Den nye ejer af hotellet er ejeren af 

Agger Værft, Jan Møller. Allerede efter første auktion fortalte Jan Møller til Thisted Dagblad, at han har 

valgt at byde på hotellet "for at holde liv i byen". Indvendig er hotellet lidt medtaget efter en vinter 

uden varme, men et stort arbejde er gået i gang for at få hotellet gjort klar til åbning til 1. april. Bl.a. 

kan nævnes, at der indlægges fjernvarme. Ny forpagter er ikke særlig ny, for faktisk er det den tidligere 

bestyrer af stedet gennem fem år, Henry Nielsen og konen Susanne Byskov, der ligeledes sammen med 

det meste af det tidligere personale fortsat skal drive hotellet.  

6. Generalforsamlingen 2011 

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

Indkaldelserne er udsendt til alle, og generalforsamlingen er således lovligt indkaldt. Praktiske aftaler 

om at gøre klar på dagen mangler endnu, men forventes snarest at falde på plads. 

7. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde forventes afholdt lørdag d. 11. juni kl. 10:00 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Michael A. Bank  

Kresten 


