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REFERAT 

Emne : 

Dato : 

Bestyrelsesmøde 

15. juni 2011 

Klokken : 

Sted : 

10:00 – 12:00 

Hos Michael, Sivsangervej 16 

Referent : 

Referatdato : 

Michael 

25. juni 2011 
 

Mødedeltagere : Finn Mortensen, Frits Søndergaard Nielsen, Henning Hjørnholm Bach, Michael A. Bank 

Afbud : Kresten Søgaard 
 

Dagsorden : 1. Opfølgning på generalforsamling 

1.1 Bestyrelsens konstituering 

1.2 Medlemsliste 

1.3 Søerne ved diget 

2. Vejenes vedligeholdelse 

3. Vejchikaner på Fuglsøvej 

4. Forretningsorden 

5. Datoer for kommende bestyrelsesmøder samt for generalforsamlingen 2012 

6. Indkomne forslag, kommentarer eller forespørgsler fra grundejere  

7. Eventuelt 
  

n

1. Opfølgning på generalforsamling 

Bestyrelsen holder normalt et kort konstitueringsmøde efter generalforsamlingen, men da kun tre af 

bestyrelsens fem medlemmer kunne deltage i generalforsamlingen, besluttede man at konstituering 

nødvendigvis måtte henlægges til dette førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 

1.1 Bestyrelsens konstituering 

Henning Hjørnholm Bach: Formand 

Michael A. Bank: Næstformand, sekretær/IT-ansvarlig 

Kresten Jensby Søgaard: Kasserer 

Frits Søndergaard Nielsen: 1. vejformand 

Finn Mortensen: 2. vejformand 

1.2 Medlemsliste 

Medlemslisten vil i forlængelse af generalforsamlingens beslutning blive gjort internt tilgængelig på 

hjemmesiden. Dette vil foregå ved at alle medlemmer modtager et password som skal bruges ved 

besøg på siden med medlemsoplysninger, idet datatilsynet ikke vil tillade medlemslister på det åbne 

internet. Dette password vil blive sendt pr. mail til alle på foreningens e-mail liste. De øvrige vil 

modtage passwordet med førstkommende brev, som alligevel skal udsendes i anden anledning. 

Generalforsamlingen diskuterede om man ikke også kunne vise hvem der betaler til vejfonden, men 

dette vil ikke være lovmedholdeligt, al den stund at vejfonden ikke er en selvstændig forening, men 
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derimod blot er en ordning, som administreres af grundejerforeningen, og det er kun foreningers 

medlemslister der må deles internt. 

1.3 Søerne ved diget 

Naturstyrelsen er blevet kontaktet med henblik på opretholdelsen af naturstien på diget nord for 

området. Særligt på det østlige stykke kan stien være vanskelig passabel p.g.a. vildtvoksende træer og 

buske. Spørgsmålet blev rejst overfor Naturstyrelsen om, hvem der vedligeholder denne natursti. 

Umiddelbart kunne dette spørgsmål ikke besvares, men når rette kontaktperson var fundet internt hos 

Naturstyrelsen ville man ringe tilbage. Når dette sker, vil spørgsmålet om evt. oprensning af de små 

søer ved diget også blive bragt på banen af foreningen. 

Umiddelbart er forventningen dog, at vi ikke må oprense søerne, da særlige biologiske forhold, man 

ønsker at værne om, skal være til stede, for at oprensning må finde sted. Dertil kommer at søerne dels 

er privatejede, hvorfor ejeren skal indvilge i oprensningen, og dels ligger søerne i Nationalpark Thy. 

2. Vejenes vedligeholdelse 

Kommunens medarbejdere er set køre rundt i området og tage vejene i øjesyn. Efter den frivillige 

kommunale ordnings ikrafttræden er vejenes tilstand da også forbedret. Vejene skulle oprettes af to 

omgange, men da det er uvist om dette har fundet sted, vil Lars Jensen hos Thisted kommune blive 

kontaktet desangående, og ved samme lejlighed vil der blive forespurgt til, om foreningen fremdeles 

vil modtage en udspecificeret regning/status hvert år? 

Fuglsøvej er igen lettere ujævn lige ved Enebærvej. Dette var ellers ordnet, ligesom det er blevet 

bemærket, at man har retableret et mindre fartdæmpende bump på Hedevej. 

3. Vejchikaner på Fuglsøvej 

Kommunens forslag er i høring hos de berørte grundejere, som det hedder. Se evt. hjemmesiden 

under ”Information”. 

Foreningen har tidligere drøftet med Thisted kommune, at vi ønsker tre chikaner på Fuglsøvej, men 

kommunen vil i første omgang kun give tilladelse til to chikaner. Det er i dette lys at chikanernes 

placering skal ses. Nogle medlemmer har tilkendegivet, at man burde rykke chikanerne tættere 

sammen, men såfremt foreningen insisterer på dette, vil vi reelt give afkald på at få en evt. tredje 

chikane. 

4. Forretningsorden  

Der har internt i bestyrelsen været opgaver som ikke entydigt har kunnet placeres/løses af enkelte 

medlemmer, så det synes at være passende at indlede udarbejdelsen en forretningsorden omkring, 

hvem der løser hvilke opgaver.  

5. Datoer for kommende bestyrelsesmøder samt for generalforsamlingen 2012 

Bestyrelsesmøder:  8. oktober hos Henning 

 14. januar  

Generalforsamling: 7. april (påskelørdag). De sorte huse skal reserveres hurtigst muligt. 

6. Indkomne forslag, kommentarer eller forespørgsler fra grundejere 

Der er indkommet forslag om, at de blandt foreningens medlemmer som måtte være interesseret i at 

få monteret en varmepumpe, skal foretage et fælles indkøb af varmepumperne. Der er allerede 

Frits 

 

Frits 

Michael 

Henning 

http://www.naturstyrelsen.dk/
http://agger-ans.dk/
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indgået en aftale om, at der vil kunne opnås en betydelig rabat ved fælleskøb. Tre har foreløbig givet 

tilsagn om interesse for fælleskøbet af varmepumper. Andre der måtte finde dette tilbud interessant, 

kan sende en e-mail til Jimmy Fisker på ljfisker@fiberpost.dk. 

Efter offentliggørelsen på hjemmesiden om fælles indkøb af varmepumper, har foreningen modtaget 

endnu et tilbud fra en anden leverandør, som også kan tilbyde fælleskøb på særdeles gunstige vilkår. 

7. Eventuelt 

Ved indkørslen til området står to skilte, som viser et kort over området med en markering af, at ”Her 

står du”. Da disse skilte er meget falmede (det ene nærmest ulæseligt), indhentes priser på at få disse 

erstattet. 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Michael A. Bank  

Frits 

mailto:ljfisker@fiberpost.dk

