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REFERAT 

Emne : 

Dato : 

Bestyrelsesmøde 

6. oktober 2012 

Klokken : 

Sted : 

10:00 – 13:00 

Hos Kresten, Sivsangervej 24 

Referent : 

Referatdato : 

Michael 

10. oktober 2012 
 

Mødedeltagere : Lena Riisgaard , Kresten Søgaard, Frits Søndergård Nielsen,  
Henning Hjørnholm Bach, Michael A. Bank 

Afbud : - 
 

Dagsorden : 1. Opfølgning på generalforsamling 
a. Oversigtsskilte 
b. Afmærkning af sti rundt om Flade sø 
c. Opsætning af skilt ved sti (Rylevej/Ternevej) 
d. Vejchikaner 
e. Bænke 
f. Info-hus på Agger Tange 

2. Forretningsorden - opgavefordeling 

3. Vejenes vedligeholdelse 

4. Økonomisk status 

5. Beskæring langs veje og stier – besigtigelse i området 

6. Beskæring på diget 

7. Forslag/kommentarer fra grundejerne 

8. Internet 

9. Tidspunkt for generalforsamling 2013 

10. Eventuelt 

11. Næste møde 
  

n

Inden der blev taget hul på dagsordenen bød formanden Lena velkommen til bestyrelsen og takkede i 
samme moment Finn for arbejdet samme sted. 

1. Opfølgning på generalforsamling 

a. Oversigtsskilte: Oversigtsskiltene bliver ikke fornyet. Der var ikke flertal for dette på general-

forsamlingen, og udgifterne hertil står ikke længere mål med nytteværdien, da flertallet 

efterhånden bruger GPS eller anden rutevejledning ved færdsel i området. 

b. Afmærkning af sti rundt om Flade sø: På strategisk udvalgte steder rundt om Flade sø er der 

opsat vejledende skilte, som guider gående vej rundt om søen. Således også på diget nord for 

Agger, hvor skiltningen endvidere fortæller, at man befinder sig i Nationalpark Thy. 

Ved færdsel på gangstien i østlig retning fra Agger passerer de gående en fold som afgræsses af får 

eller kreaturer. Enkelte mener at have observeret løsgående tyre på dette sted, hvilket man ikke 

fandt synderlig betryggende. Naturstyrelsen vil blive kontaktet med henblik på, at få afklaret om det 

fremdeles kan undgås, at der er løsgående tyre på stedet; eller om der alternativt kan etableres en 

indhegning, således at mennesker og dyr holdes adskilt. 

Frits 
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c. Opsætning af skilt ved sti (Rylevej/Ternevej): Den tidligere skiltning på stedet, som var ganske 

uanseelig, var blevet fjernet. Som erstatning herfor er der opsat skilte med tydelige piktogrammer, 

som angiver, at der på stedet forefindes en offentlig gangsti. 

d. Vejchikaner: Vejchikanerne har delvist lidt overlast, idet de er blevet påkørt, og der kommer let 

huller i vejens overflade ved chikanerne p.g.a. den megen belastning på disse steder. Teknisk 

forvaltning vil blive kontaktet og forespurgt om der ikke kan gøres noget varigt ved det; evt. 

anvendes en anden type fyld såsom grus, knust asfalt eller noget helt tredje. 

e. Bænke: Bænkene fornyes ikke. De nuværende bænke forsvinder en for en. Hvor de bliver af vides 

ikke, men det er f.eks. blevet observeret, at der på et tidspunkt var hensat storskrald ved siden af 

en af bænkene, og da storskraldet var indsamlet, var bænken forsvundet. 

Bænkene der evt. skal opstilles, skal være af en type, der dels kan tåle vejrliget, og dels er 

nagelfaste. 

Ved ”Æ gammelhavn” er det ved flere lejligheder foreslået, at der skulle opsættes en bænk. Dette 

sted ligger dog uden for grundejerforeningen. Derfor vil Agger aktive vil blive kontaktet og 

forespurgt om at deles om arbejdet og udgifterne hertil. 

f. Info-hus på Agger Tange: D. 22. september indviedes nationalparkens nye bygning på Agger 

Tange. Svaneholmhus, som bygningen hedder, er tænkt som en service- og informationsbygning, 

der skal være med til at formidle mulighederne for naturoplevelser i hele Nationalparken. 

2.  Forretningsorden - opgavefordeling 

Udkast til forretningsorden for bestyrelsen blev gennemgået, og enkelte præciseringer og rettelser 

blev tilføjet. Se bilag 1 

3. Vejenes vedligeholdelse 

Gennemgået under dagsordenens pkt.  1.d 

4. Økonomisk status 

Foreningen har fortsat et pænt overskud og overskuelige udgifter. Se bilag 2 

5. Beskæring langs veje og stier – besigtigelse i området 

D. 14. december 2011 blev det på hjemmesiden forklaret, at der på flere fronter har vist sig behov for 

snarlig beskæring af bevoksningen langs vejene i området. Årsagerne hertil blev gennemgået, og der 

blev på den baggrund henstillet til, at bevoksningen langs vejene blev beskåret i en bredde på en 

meter inden d. 1. juli 2012. 

Ved en besigtigelse langs alle vejene i hele grundejerforeningen kunne det konstateres, at 

beskæringen fortsat er mangelfuld, hvorfor bevoksningen langs vejene i området følgelig fortsat 

breder sig. Enkelte steder har den tiltagende bevoksning ændret vejenes forløb, endda i en grad så det 

visse steder er et spørgsmål om kort tid, før vejen overskrider matrikelskel. 

På baggrund af ovenstående vil ca. 70 grundejere modtage en skriftlig opfordring til at få beskåret 

deres bevoksning langs vejen senest pr. 31. december d.å.. Skulle beskæringen fortsat være 

mangelfuld, vil kommunen meddele grundejeren en tidsramme på 2 x 3 uger til at få foretaget 

beskæringen, før kommunen foretager beskæringen for grundejerens regning. 

Frits 

Michael 
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6. Beskæring på diget 

Vegetationen på diget breder sig i en grad, så færdsel på gangstien, særligt i den østlige ende, 

efterhånden er ganske problematisk. Teknisk forvaltning vil blive kontaktet og forespurgt om hvorledes 

vi kan holde vegetationen nede. 

7. Forslag/kommentarer fra grundejerne 

Det er et problem, at nogle sommerhusgæster bruger andre sommerhuses skraldespande. Årsagen 

hertil er givetvis manglende kendskab til muligheden for at komme af med sit ekstra affald. 

Derfor henledes opmærksomheden på, at man sagtens kan komme af med ekstra affald. Man kan 

benytte en sort sæk. Om halsen på den lukkede sorte sæk sættes en EKSTRA-strip. EKSTRA-strips kan 

købes til 30 kr. pr. stk hos Spar i Agger, Spar i Vestervig, Agger feriehuse og mange andre steder. 

8. Internet 

De to hotspots på henholdsvis Agger havn og ved Vesterhavshytten lukkede definitivt pr. 1. juli og 

SkyLine, som kunne være en alternativ mulighed for luftbåret internet i sommerhusene, gik konkurs 

10. maj d.å..  

I dag eksisterer der dog andre muligheder for internetforbindelse i form af at bruge sin mobiltelefon 

som netværksforbindelse, eller alternativt at have et decideret 3G modem. Kun de udenlandske lejere 

af sommerhuse kan komme til at savne internet, da deres adgang til internettet via det mobile 

bredbånd er en temmelig kostbar løsning p.g.a. roaming.  

AirNet som pt. er eneste mulighed for luftbåret internet, vil have 100 tilmeldinger forlods inden de vil 

påbegynde at etablere sig nordenfjords. Det vurderes at disse forhåndstilmeldinger kan blive svære at 

skaffe. 

9. Tidspunkt for generalforsamling 2013 

Generalforsamlingen 2013 vil blive afholdt d. 13. april 2013 kl. 13:00 på Agger Badehotel. 

10. Eventuelt 

Lodsejerne langs de små søer ved diget har fundet midler til selv at betale for en oprensning af søerne. 

Det imødeses derfor i spænding, om oprensningen nu kan gennemføres. Foreningen er nemlig af 

Naturstyrelsen tidligere blevet meddelt, at vi ikke skulle forvente at få lov til at oprense søerne, idet 

særlige biologiske forhold, man ønsker at værne om, skulle være til stede, for at oprensning måtte 

finde sted; og dette vurderede Naturstyrelsen dengang ikke var tilfældet. Dertil kommer at søerne dels 

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

11. Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde forventes afholdt inden generalforsamlingen d. 13. april. 

På bestyrelsens vegne 
Michael A. Bank  

Frits 
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  Forretningsorden 

gældende for bestyrelsen i 

Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 
 

§ 1 Forretningsordenens  hjemmel og formål 

Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende for den siddende bestyrelse.  

Formålet med forretningsordenen er at give bestyrelsesmedlemmerne et demokratisk værktøj 

til sikker drift af foreningen; herunder at sikre fælles målsætninger i bestyrelsen. 

Forretningsordenen er gældende indtil en ny vedtages af bestyrelsen. Et medlem kan ved 

ethvert ordinært bestyrelsesmøde fremsætte ændringsforslag til forretningsordenen. 

Såfremt en eller flere bestemmelser i forretningsordenen er i strid med vedtægterne, er 

forretningsordenens bestemmelse ugyldig. 

§ 2 Bestyrelsens konstituering 

Bestyrelsen konstituerer sig i henhold til vedtægternes § 5 umiddelbart efter den årlige 

generalforsamling, eller en ekstraordinær generalforsamling, hvorunder der er sket ændringer i 

bestyrelsens sammensætning. 

Ved et kort konstituerende bestyrelsesmøde i tilknytning til generalforsamlingen fordeler 

medlemmerne i henhold til vedtægternes §  5 følgende fire poster: 

Formand 

Næstformand 

Kasserer 

Sekretær 

Bestyrelsen forhandler sig til rette om tildeling af de enkelte poster, med passende 

hensyntagen til medlemmernes baggrund og evt. tidligere erfaring i bestyrelsesarbejde.  

Medlemmer må gerne bestride mere end en post, dog vælges formand og næstformand 

således at sammenfald mellem disse poster undgås, da næstformanden træder i formandens 

sted under dennes forfald. Menige medlemmer kaldes områdeformænd. 

§ 3 Afholdelse af bestyrelsesmøder 

I henhold til vedtægternes § 5 afholder bestyrelsen møder, så ofte formanden eller de fire 

øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Et bestyrelsesmedlem har ret til at få 

ethvert emne behandlet på et bestyrelsesmøde.                                                                                   S 
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Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

 Opfølgning fra sidste møde 

 Økonomisk status. 

 Indkomne forslag, kommentarer eller forespørgsler fra grundejere 

 Dato for næste møde. 

 Eventuelt. 

Begæring om afholdelse af ekstraordinært bestyrelsesmøde fremsættes skriftligt til den øvrige 

bestyrelse, gerne pr. e-mail, med en redegørelse for baggrunden herfor. 

Hvert år efter nytår skal bestyrelsen behandle foreningens regnskab. Dette skal ske så betids, at 

revisorerne har den nødvendige tid til at gennemgå regnskabet inden dette påtegnes, og 

sekretæren dernæst har den nødvendige tid til udsendelse af regnskabet sammen den årlige 

indkaldelse til den ordinære generalforsamling. 

Så vidt muligt berammes på hvert bestyrelsesmøde næste møde. 

Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at gennemlæse referaterne og gøre indsigelse mod 

eventuelle fejl og mangler i et referat. 

Godtgørelse til dækning af kørselsudgifter bevilges bestyrelsesmedlemmerne til et 

bestyrelsesmøde årligt. Med årligt forstås tiden mellem to ordinære generalforsamlinger. 

Godtgørelsen følger statens laveste takst. 

Når bestyrelsesmedlemmer pålægges at deltage i ekstra opgaver, f.eks. mødeaktivitet med 

kommunen eller entreprenører, oppebæres også kørselsgodtgørelse. 

§ 4 Indkaldelse af bestyrelsesmøder 

Møderne indkaldes skriftligt, gerne pr. e-mail, af formanden med mindst 14 dages varsel. Ved 

ekstraordinære møder kan varslet dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt. 

Med indkaldelsen skal fremsendes dagsordenen for mødet samt et eksemplar af det til brug for 

behandlingen af de enkelte emner nødvendige skriftlige materiale. 

Med indkaldelsen skal endvidere i videst muligt omfang gives medlemmerne oplysning om 

baggrunden for de til behandling foreliggende emner. 

§ 5 Bestyrelsesmødernes ledelse og beslutningsdygtighed 

Møderne ledes af formanden. Møderne afholdes i Agger hos medlemmerne på skift efter 

nærmere aftale fra gang til gang. 

Når indkaldelse har fundet sted i overensstemmelse med forskrifterne i § 3, er bestyrelsen 

beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt to bestyrelsesmedlemmer er til 

stede. 

Er bestyrelsen ikke beslutningsdygtig, kan de foreliggende sager alene gøres til genstand for 

behandling, men der kan ikke træffes afgørelser. 
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Bestyrelsesmedlemmerne, og evt. andre tilstedeværende, har pligt til straks at underrette 

bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give mulighed for inhabilitet, jf. § 8. 

De af bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. 

§ 6 Bestyrelsens kompetencer 

Bestyrelsens arbejde udføres i henhold til vedtægternes §  3, 4, 5 og 6. 

§ 6 stk. 1   Formand/næstformand  

Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne (jf. § 4) og leder disse (jf. § 5). Formanden fører de 

daglige forhandlinger mellem bestyrelsesmøderne vedr. henvendelser fra kommunen, diverse 

foreninger, virksomheder, organisationer og lignende, med mindre disse opgaver er 

uddelegeret til andre bestyrelsesmedlemmer, eller til udvalg i henhold til vedtægternes § 5. 

Formanden tegner foreningen i forhold til presse og andre interessenter. 

Næstformanden optræder på formandens vegne i alle forhold, når denne er forhindret. Dette 

kan alene ske efter forudgående aftale med formanden.  

§ 6 stk. 2  Kasserer 

Kassereren fremlægger på de ordinære møder under punktet ”Økonomisk status” en status på 

foreningens økonomi. Formålet er at bestyrelsen til stadighed har fokus på foreningens 

økonomi, samt forvaltning af medlemskontingenter. Derudover skal statusrapporten give 

bestyrelsen et overblik over eventuelle restancer eller økonomiske udfordringer. 

Kassereren kontakter/rykker restanter skriftligt. 

Kassereren udarbejder årsregnskabet, og fremsender efter bestyrelsens godkendelse dette til 

revisorerne for påtegning. Kassereren forestår regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget 

på den årlige generalforsamling.  

 § 6 stk. 3  Sekretær 

Sekretæren sender velkomstskrivelse til nye medlemmer. 

Sekretæren er referent ved bestyrelsesmøderne. Da referater ikke kun er et redskab for 

bestyrelsesmedlemmerne, men i lige så høj grad fungerer som informationskanal til 

foreningens medlemmer, skal referenten drage omsorg for, at møderne refereres på en måde, 

der også giver mening for de læsere, som ikke selv har deltaget i møderne. 

Et referat skal som minimum angive, hvilke medlemmer der deltog i mødet, hvad der blev 

drøftet, hvad der blev besluttet, hvem der har ansvaret for, at den enkle beslutning sættes i 

værk og hvornår beslutningen skal føres ud i livet. 

Referatet sendes ud til bestyrelsen senest en uge efter mødets afholdelse, og det tilstræbes at 

bestyrelsen har godkendt referatet med evt. rettelser således at referatet kan offentliggøres på 

foreningens hjemmeside senest fjorten dage efter mødet. 

Sekretæren udsender indkaldelser til generelforsamling i henhold til vedtægternes § 3. 
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§ 6 stk. 4  Områdeformænd 

Områdeformændene har løbende kontakt til kommunen og andre interessenter vedr. praktiske 

forhold i foreningen. 

§ 6 stk. 5 Korrespondance 

Al korrespondance som et bestyrelsesmedlem fører skriftligt, sendes til hele bestyrelsen, gerne 

som ”CC” til bestyrelsen@agger-ans.dk, således at alle altid er informeret . 

§ 7 Hjemmeside 

Bestyrelsen er ansvarlig for opdatering og vedligeholdelse af foreningens hjemmeside 

www.agger-ans.dk. Bestyrelsen udpeger en it-ansvarlig, der har det løbende ansvar for 

hjemmesidens drift. 

Bestyrelsen har det redaktionelle ansvar for alle oplysninger på hjemmesiden. 

§ 8 Inhabilitet 

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i bestyrelsens drøftelser eller afstemninger om 

spørgsmål om aftaler mellem foreningen og ham/hende selv, eller om aftale mellem foreningen 

og tredjemand, eller søgsmål mod tredjemand, hvis han/hun har en væsentlig interesse deri, 

der kan være stridende mod foreningens. 

Et bestyrelsesmedlem er pligtigt til af egen drift at give oplysning om sin eventuelle inhabilitet. 

§ 9 Tavshedspligt 

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab 

af medlem af bestyrelsen vedr. foreningens medlemmer eller andre af foreningens 

interessenter i almindelighed. Bestyrelsesmedlemmer kan f.eks. ikke nævne personlige 

oplysninger af nogen art på en generalforsamling, medmindre pågældende er til stede, og selv 

bringer emnet til diskussion. 

Tavshedspligten består også efter fratrædelse fra bestyrelsen. Når et bestyrelsesmedlem 

fratræder, skal han straks til formanden eller næstformanden tilbagelevere alt fortroligt 

materiale, han måtte være i besiddelse af samt eventuelle genparter heraf. 

§ 10 Gyldighed 

Denne forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde den 6. oktober 2012, 

og er gældende til en bestyrelse ændrer den ved en beslutning. 

Principielt fordres konsensus i bestyrelsen for at ændre forretningsordenen, dog kræves mindst 

4/5 flertal. 

Frits Søndergaard Nielsen Lena Riisgaard 

Henning Hjørnholm Bach Kresten Søgaard Michael A. Bank 

mailto:bestyrelsen@agger-ans.dk


Resultatopgørelse 1. januar til 31. december 2012 Budget Budget

Antal Beløb 2012 2011 2013 2014

Indtægter

Kontingent 200 100 20.000 19.100 19.800 19.800

Indtægter i alt 20.000 19.100 19.800 19.800

Udgifter

Porto -890 1.883 1.000 1.000

Tryksager og kontorartikler -220 0 1.000       1.000

PBS opkrævningsservice -1.870 1.910 2.500 2.500

IT/hjemmeside -45 45 310 310

Generalforsamling -3.693 3.805 4.000 4.000

Befordringsudgifter og

bestyrelsesudgifter m.v. 0 3.693 4.000 4.000

Repræsentation/gaver 0 0 500 500

Vedligeholdelse m.v. 0 0 0 0

Bestyrelsesansvarsforsikring -2.500 2.500 2.700 2.700

Udgifter i alt -9.218 13.836 16.010 16.010

Resultat før renter 10.782 5.264 3.790 3.790

Renteindtægter

Pengeinstitutter 0 110 0 0

Obligationer 2.828 3.915 3.000 3.000

Kursreguleringer værdipapirer 876 0 0

Andel overført til vejfond -2.206 -944 -944

Renteindtægter i alt 2.828 2.695 2.056 2.056

Årets resultat 13.610 7.959 5.846 5.846

Vejfonden

Indtægter

Vejfondsbidrag 13 250 3.250 56.000 3.250 3.250

Rabat v/tilm. kommunen -170

Andel renter og kursregul. 2.206 944 944

Indtægter i alt 3.080 58.206 4.194 4.194

Udgifter

Vejvedligeholdelse 0 28.870 0 0

Vejchikane 1.213 54.715 0 0

Udgifter i alt 1.213 83.585 0 0

Årets resultat 1.868 -25.379 4.194 4.194

Bilag 2



Balance 31. december 2012

2012 2011

Aktiver

Værdipapirer 103.356 103.356

Sparekassen Thy 27.802 42.745

Tilgodehavender 1.550 0

Aktiver i alt 132.708 146.101

Passiver

Skyldige omkostninger 28.870

Gæld i alt 0 28.870

Egenkapital pr. 1/1 117.231 134.651

Årets resultatandel Grundejerforening 13.610 7.959

Årets resultatandel Vejfond 1.868 -25.379

Egenkapital pr. 31/12 132.708 117.231

Passiver i alt 132.708 146.101

Der fordeles således:

Grundejerforeningen

Egenkapital pr. 1/1 81.997 74.037

Årets resultatandel 7.960

Egenkapital pr. 31/12 81.997 81.997

Vejfond

Egenkapital pr. 1/1 35.234 60.613

Årets resultatandel -25.379
Egenkapital pr. 31/12 35.234 35.234

Ved formandens underskrift, bevidnes at bestyrelsen har godkendt regnskabet

for 2012.

Formand ____________________________________________________

                       Jimmy FiskerHenning Hjørnholm Bach

Som generalforsamlings valgt revisor har jeg revideret regnskabet for 2012.

Bankindestående og værdipapirbeholdning er konstateret tilstede, som det 

fremgår af regnskabet.

Budgettet har vi ikke revideret.

__________________

Revisor        /         2012

__________________

Revisor         /        2012 Inge Sørensen 

Ole Rasmussen



Konting Porto Kontorart PBS IT/hjemmes Generalfs.

Nr. Saldo primo 35152,32 19900 -890,00 -219,80 -1870,31

35107,32 -45

31044,62 -4062,7

31414,47 369,85

Skilte 30201,97  

30301,97 100

27801,97

27801,97

27801,97

27801,97

27801,97

27801,97

27801,97

27801,97

27801,97

27801,97

27801,97

27801,97

27801,97

27801,97

27801,97

27801,97

27801,97

27801,97

27801,97

27801,97

20000 -890 -219,8 -1870,31 -45 -3692,85



Bef/bestUdg Repræs Vedligeh. Forsikring Renter Vejfond Vedligehol

gaver 3080,00

-1212,5

-2500

0 0 0 -2500 0 3080 -1212,5


