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REFERAT 

Emne : 

Dato : 

Generalforsamling 

12. maj 2012 

Klokken : 

Sted : 

13:00 – 15:00 

De sorte Huse, Agger 

Referent : 

Referatdato : 

Michael Bank 

24. maj 2012 
 

Dagsorden : 1. Valg af dirigent 

  2. Formandens beretning  

  3. Regnskabsaflæggelse for 2011  

  4. Fremlæggelse af budget for 2013 

   5. Fastlæggelse af kontingent for 2013 

    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for såvel forening som vejfond. 

      6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor 

Bestyrelse: Henning Hjørnholm Bach, formand (på valg – villig til genvalg) 
 Kresten Jensby Søgaard, kasserer (på valg – villig til genvalg) 
 Michael A. Bank, næstformand/sekretær (ikke på valg) 
 Frits Søndergaard Nielsen, 1. vejformand (ikke på valg) 
 Finn Mortensen, 2. vejformand (ikke på valg) 
 
Suppleanter: Lena Riisgaard, 1. suppleant (på valg – villig til genvalg) 
 Berner Lindgaard Johansen, 2. suppleant (på valg – villig til genvalg) 
 
Interne revisorer: Ole Rasmussen (på valg – villig til genvalg) 
 Inger Sørensen (ikke på valg) 
 

  7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller indkomne forslag 

1.  Valg af medlem til petanqueklubbens bestyrelse 

2.  Indkøb/fremstilling af to nye oversigtsskilte  

3.  Skal foreningen tilmeldes en vagtordning? 

4.  Fartdæmpning på Rævlingevej og Mågevej 
 (Forslag fra Lone Mark, Rylevej 15) 

“Jeg vil meget gerne rose jer for Fuglsøvej, det ser rigtig godt ud og jeg har fra gæster 
på vejen hørt at det har hjulpet meget. Jeg vil gerne foreslå at i laver det samme på 
Mågevej og evt. rævlingevej ved sommerhusene.” 

    8. Eventuelt 
 

Formanden indledte med en kort velkomst inden man overgik til dagsordenen. 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Niels Veng som dirigent. Generalforsamlingen accepterede dette valg uden 

modkandidater.  

Dirigenten konstaterede først, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne, og 

meddelte at hans mandat stod til disposition under hele generalforsamlingen, og derpå ønskede han 

alle en god generalforsamling. 
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2. Formandens beretning 

Velkommen til generalforsamling i Agger Nordre Sommerhusområde. 
 
Vejchikaner: 
Den opgave, som har taget mest tid for bestyrelsen, har været arbejdet i forbindelse med 
etablering at de 2 chikaner på Fuglsøvej. Som der blev redegjort for på generalforsamlingen sidste 
år, var det bestyrelsens ønske, at der skulle etableres 3 chikaner på Fuglsøvej. Det var ikke muligt 
at få Thisted Kommune med på den ide. I første omgang ville kommunen slet ikke tillade chikaner, 
men accepterede så 1 chikane. Bestyrelsen argumenterede for flere, og resultatet blev 2 chikaner. 
Hvis det viser sig, at chikanerne ikke har den tilsigtede virkning, er der måske ”en kattelem” åben 
for, at vi kan få lov til at etablere yderligere 1 chikane på Fuglsøvej. Derfor er de nu etablerede 
chikaner placeret, hvor de findes i dag. Kommunen har dog ikke accepteret anlæg af flere 
chikaner. Materialet er Robinie stolper og beplantningen bjergfyr. Anlægsarbejdet er udført af 
Poda Hegn, Thy. Der opstod nogle problemer undervejs. Vor opfattelse er, at kommunikationen 
mellem Hans Leegaard Riis, Poda Hegn Thy, og medarbejderne, som udførte opgaven, ikke var i 
orden. Opgaven blev i første omgang ikke udført, som vi havde aftalt med Hans L. Riis, men er 
siden rettet til. Som kompensation for ”bøvlet” sponsorerer Poda Hegn Thy øl og vand til 
generalforsamlingen i dag. Tak til Søren Sarup for det professionelle papirarbejde i forbindelse 
med tegningerne til chikanerne.  
 
Vejvedligeholdelse: 
Vejvedligeholdelsen udføres nu at Thisted Kommune. Vi har haft et godt samarbejde med de 
medarbejdere, som udfører opgaven. Det er bestyrelsens opfattelse, at kommunens udførelse af 
opgaven er fuldt tilfredsstillende, og udgiften til vejvedligeholdelse har i 2011 kun udgjort 2/3 af 
udgiften i 2010. Det er klart, at i regnfulde perioder kan det ikke undgås, at der bliver huller i 
grusveje. Kommunens har anbragt nogle ”røde” markerings pæle langs vejene. De markerer 
kloakdæksler og må ikke fjernes. Maskinførerne bruger dem som pejlemærker, således at de ikke 
beskadiger kloakdækslerne med de store maskiner. Bevoksninger langt ud på vejområderne er 
også et problem i forbindelse med vor vejvedligeholdelse. Slitagen på vejene er mindre, hvis vejene 
hurtigt bliver tørre efter regnvejr. Det sker hurtigere, hvis der ”er fri adgang” for sol og blæst til 
vore veje. Bestyrelsen vil derfor gerne henstille til alle grundejerne, at I beskærer egen bevoksning 
langs veje og stier, og ikke mindst af hensyn til trafikken, gående samt adgangsforholdene til 
brandhaner. 
 
Søer/stier: 
Frits har talt med klitplantør Kim Christensen, Naturstyrelsen, Thy. Han oplyste, at søerne ved 
diget hører ind under Nationalpark Thy. Ejerne skal give tilladelse til eventuel oprensning. Desuden 
skal Thisted Kommune give tilladelse til oprensning. Det er ikke sikkert søerne i det hele taget må 
oprenses, da de er beliggende i Nationalparken. Naturstyrelsen har ikke noget med disse 2 søer at 
gøre. Kim Christensen oplyste endvidere, at der i år vil blive ”anlagt” en gangsti rundt om Flade Sø. 
Stien bliver afmærket med pæle.  
Grundejerforeningen har i samarbejde med Agger Beboerforening foretaget beskæring af 
bevoksningen på diget sidste år, således at denne sti kan benyttes uden problemer med 
bevoksningen. Det sker på frivillig basis. Vi vil også foretage beskæring i år. Datoen vil senere blive 
annonceret på vores hjemmeside. 
 
Oversigtsskilte: 
Der har været 2 oversigtskilte i området. I den vestlige ende af Mågevej og den østlige ende af 
Fuglsøvej. Prisen på 2 stk. nye skilte 100 x 100 cm inkl. standere vil være ca. 6-7.000.00 kr. Den 25. 
oktober 2011 meddelte Kaj Thomsen bestyrelsen pr. mail, at Agger Athlon havde produceret 2 
meget flotte og store 1,25m x 1,50 m skilte med bykort og aktiviteter. Det ene skal sættes op ved 
Turisthytten og det andet ved havnen. Er det nødvendigt med yderligere skilte i området i vor tid 
med GPS m.v.? Lejerne får, så vidt jeg ved, også udleveret kort over området af bureau. 
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Tyvere af bænke/skilt: 
Desværre har vi igen fået stjålet en af foreningens bænke. Denne gang gik det ud over bænken, 
som var placeret i den vestlige ende af Mågevej. Desuden har vi fået stjålet et skilt, som 
markerede gangstien fra Rylevej til Ternevej. Skiltet var placeret mellem Rylevej 6 og 19.  Jeg kan 
måske forstå, at tyveknægte stjæler en bænk, men at man graver et vejskilt med stander op. Det 
er mig ubegribeligt, hvem der har fornøjelse af det. Hvis nogle kan hjælpe os med at opklare disse 
tyverier, vil det glæde os i bestyrelsen. 
 
Tyveri i sommerhusområdet: 
Vi har desværre været plaget af flere indbrudsrunder i sommerhusområdet senest her i april 
måned i år. Et vagtselskab har henvendt sig til os i den anledning og tilbudt diverse abonnementer. 
Jeg ved ikke, hvor stor betydning en sådan ordning har. Jeg har desværre også selv været udsat for 
indbrud på min privatadresse, skønt naboerne var hjemme på begge sider af huset. 
 
Nationalpark Thy: 
Lone Mark, Spar Agger, har meddelt, at hun repræsenterer alle kystbyer fra Agger til Hanstholm. 
Lone modtager gerne forslag, som hun kan medbringe til arbejdet i Nationalparken. 
Nationalparken har opført et info-hus på Agger Tange. Der skal også anlægges en cykelsti fra 
Agger til sydspidsen af tangen. Herudover deltager Svend Heiselberg i arbejdet med at udfærdige 
en masterplan for Agger Havn. Yderligere information om dette hos Børge Jensen, Agger eller Jan 
Møller på havnen. 
 
Tak til bestyrelsen: 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine kolleger i bestyrelsen for veludført arbejde samt 
et godt og konstruktivt samarbejde krydret med en god portion humor i det forløbne år. 
 
Dette var ordene i min beretning, som jeg hermed stiller til debat for generalforsamlingen. 

Kommentarerne til formandens beretning drejede sig primært om vejchikanerne på Fuglsøvej. En 

mente ikke, at de havde den ønskede virkning, og det gjaldt uanset om talen faldt på 

håndværkere, lokale eller sommerhusområdets beboere. Dette synspunkt vandt umiddelbart 

gehør hos andre i salen, idet det følgende blev anmærket, at chikanerne ingenting hjælper med 

tilføjelsen ”Ryk dem op. De skæmmer og er ingenting bevendt”. Om natten er chikanerne 

endvidere næsten umulige at se, blev det også anført. 

Hertil forklarede formanden, at chikanerne i deres nuværende udformning er godkendt af både 

kommunen og politiet og markeret med refleksbånd af hensyn til synligheden efter mørkets 

frembrud, og videre blev det tilføjet, at bestyrelsen godt kan arbejde for en tredje chikane a.h.t. 

yderligere fartreduktion.  

Formanden uddybede, at grundejerforeningen ikke blot kan gøre, som vi måtte have lyst til på 

vejene, idet kommunen er vejbestyrelse, og derfor skal godkende alt, hvad der måtte vedrøre 

vejene inkl. fartdæmpende foranstaltninger såsom chikaner. Årsagen til kommunens træghed 

i.f.m. grundejerforeningens ønske om fartdæmpende foranstaltninger skal findes i tidligere 

foretaget trafiktælling, som dels viser, at trafikanterne kører 50 km/t på Fuglsøvej,  og dels at der 

aldrig er sket nogen alvorlige ulykker på vejen, bortset fra et enkelt solouheld. 

Det blev sluttelig foreslået fra salen, at vi skulle have en tredje chikane, og så vente ti år med at 

tage stilling til deres virkning. Generalforsamlingen traf ingen beslutning herom. 
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3. Regnskabsaflæggelse for 2011 

Kassereren redegjorde for regnskabet som affødte et spørgsmål om prisen på vejchikanerne. 

Formanden redegjorde for udgifterne, og sagde at en specifikation heraf ville blive lagt på foreningens 

hjemmeside.  

4. Fremlæggelse af budget for 2013 

Kassereren fremlagde budgettet for 2013, hvilket affødte spørgsmål til, hvem der betaler for evt. nye 

chikaner. Kassereren svarede kort, at så længe vejfonden fortsat har en formue, er det denne der 

betaler chikanerne. 

Dirigenten sendte på dette tidspunkt formandens beretning til afstemning, og den blev enstemmigt 

godkendt. 

5. Fastlæggelse af kontingent for 2012 

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

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor 

Til alle fem poster som var på valg kandiderede de tidligere valgte til genvalg, og alle modtog genvalg 

uden modkandidater. 

( Kaffepause ) 

7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller indkomne forslag 

1. Valg til petanqueklubbens bestyrelse: Indtrykket hos petanqueklubben er at sommerhusejerne ikke 

benytter faciliteterne. Der lød derfra fra generalforsamlingen en opfordring til petanqueklubben om, 

at komme med oplysninger om klubben og dens virke som grundejerforeningen kan offentliggøre på 

hjemmesiden. 

Debatten omkring petanqueklubbens virke tog hurtigt en mere praktisk orienteret retning. Der var 

f.eks. stor tvivl om, hvor nøglen til toiletterne kan hentes. Enkelte vidste end ikke hvor 

petanquebanerne ligger. Nøglen kan fås hos Sparkøbmanden, og banerne ligger, blev det oplyst, på 

den gamle sportsplads ved Rubyvej. 

Petanqueklubben foreslog at sommerhusområdet f.eks. afholdt sit eget stævne, og fandt sin egen 

stedlige petanquemester.  

Som repræsentant i petanqueklubbens bestyrelse fra Agger nordre sommerhusområde valgtes: 

Jens Hansen, Fuglsøvej 11. 

2. Indkøb/fremstilling af to nye oversigtsskilte: Generalforsamlingen enedes hurtigt om, at der ikke var 

behov for opsætning af ny oversigtsskilte, jf. formandens betragtninger om GPS m.v. i beretningen 

tidligere. Derimod skal skiltet med angivelse af gangsti fra Rylevej til Ternevej opsættes igen. 
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3. Skal foreningen tilmeldes en vagtordning: Der var ingen blandt de tilstedeværende som ønskede, at 

grundejerforeningen skal tilmeldes en privat vagtordning. Alle var af den opfattelse, at det alligevel 

ikke nyttede noget et sted som i Agger. 

Diskussionen kom i stedet til at dreje sig om, hvorledes man gør andre, inkl. ejer(e), opmærksomme 

på, at et eller flere sommerhuse har haft indbrud eller anden form for ulykke. Drøftelsen mundede ud i 

en beslutning om, at man altid kan ringe til et bestyrelsesmedlem, hvis kontaktoplysninger står på 

hjemmesiden under ”Kontakt” 

4. Fartdæmpning på Rævlingevej og Mågevej: Fartdæmpning på Mågevej vandt ikke gehør på 

generalforsamlingen. Trafikanterne ved, at Mågevej er vejen til stranden for store dele af 

sommerhusområdet, og man synes at respektere dette ved at køre fornuftigt. Rævlingevej er statsejet 

(De sorte Huse), og grundejerforeningen kan således ikke tage initiativer af nogen art på Rævlingevej. 

8. Eventuelt 

Bænke: Hvornår kommer ”Aggerbænkene” blev der spurgt? Pt. vides det ikke med bestemthed, 

og bænkenes idémand kunne ikke deltage i generalforsamlingen p.g.a. arbejde udenlands.  

En meningsudveksling udspandt sig herefter om, hvem og hvor mange som i det hele taget 

bruger foreningens bænke, når de ellers er der. Generalforsamlingens opmærksomhed blev 

henledt på, at en lokal borger i Agger fremstiller bænke af særdeles kraftig kvalitet. Man kunne 

evt. spørge ham, blev det foreslået. Forslaget blev taget til efterretning. 

E-mail adresser: Formanden opfordrede igen til at alle oplyser deres e-mail adresse til 

bestyrelsen, da udsendelse af e-mail frem for brev sparer mange ressourcer i mere end en 

forstand. 

Antal bestyrelsesmøder pr. år: Der blev stillet spørgsmål ved hvor mange bestyrelsesmøder, der 

afholdes pr. år. Formanden svarede, at man holder det nødvendige antal. Det er jo ikke 

nødvendigt at holde møder for mødernes skyld, og da bestyrelsesmedlemmerne er i fortløbende 

dialog med hinanden, primært pr. mail og telefonisk, holdes møderne, når det synes 

nødvendigt/fordelagtigt at afholde bestyrelsesmøde. Alle vigtige beslutninger på foreningens 

vegne træffes dog efter afholdelse af bestyrelsesmøde. 

Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse, og dirigenten takkede herefter for god ro 

og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 

  -  -  -  -  - 

På det korte konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen valgte bestyrelsen 

samme konstituering som tidligere: 

Henning Hjørnholm Bach: Formand 

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

Kresten Jensby Søgaard: Kasserer 

Frits Søndergaard Nielsen: 1. vejformand 

Finn Mortensen: 2. vejformand 

Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag d. 6. oktober. 


