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REFERAT 

Emne : 

Dato : 

Bestyrelsesmøde 

6. januar 2013 

Klokken : 

Sted : 

10:00 – 13:00 

Hos Kresten, Sivsangervej 24 

Referent : 

Referatdato : 

Michael 

13. januar 2013 
 

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

Afbud : - 
 

Dagsorden : 1. Opfølgning på sidste møde (6-10-2012) 
a. Oversigtsskilte 
b. Vejchikaner - beplantning 
c. Bænke 

2. Forretningsorden  
3. Vejene 

a. Vedligeholdelse 
b. Svar fra Vejdirektoratet 
c. Deklaration 

4. Renovation 
a. Sække på plads i stativ 

5. Økonomisk status 
a. CVR-nr. 
b. Årsregnskab 

6. Beskæring langs veje og stier – besigtigelse i området 
7. Forslag/kommentarer fra grundejere 

a. Agger Beboerforening – Spar-butikken 
b. Kommentar fra grundejer 

8. Internet 
9. Velkomstbrev 
10. Eventuelt 
11. Næste møde 

  

n

1. Opfølgning på sidste møde 

a. Oversigtsskilte: Da det var på tale, at Agger Athlon ville få lavet nogle oversigtsskilte, som 

evt. ville kunne overgå til anvendelse for skiltning i området, har man afventet at bese disse 

skilte. Det skulle dog vise sig, at sådanne skilte aldrig er blevet fremstillet, og foreningen vil 

som tidligere nævnt ikke forny oversigtsskiltene, da et flertal på generalforsamlingen fandt, 

at udgifterne hertil ikke længere står mål med nytteværdien, idet de fleste efterhånden 

bruger GPS eller anden rutevejledning ved færdsel i området. 

b. Vejchikaner - beplantning: Nogle af de spæde fyrtræer i vejchikanerne på Fuglsøvej havde 

ikke fået ordentlig fat, og var således gået ud. Derfor er der blevet efterplantet 15 træer i 

chikanerne. Der er endvidere blevet fjernet større mængder ukrudt fra chikanerne, og 

intentionen er, at dette skal gøres lidt oftere, så længe træerne stadig er små. 

Alle opfordres således til at holde øje med, at ukrudtet ikke bliver for voldsomt, og man er 

også til enhver tid velkommen til at fjerne ukrudtet. 
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Der er fyldt grovere/større grus i huller ved chikanerne. Særligt ved den østlige chikane 

kommer der hurtigt huller. Man opfordres derfor til at holde øje med vejens tilstand på dette 

kritiske sted. 

c. Bænke: Agger aktive har ikke reageret på foreningens forespørgsel om at deles om 

arbejdet og udgifterne til opsættelse af en bænk ved ”Æ gammelhavn”. 

Det er følgelig besluttet, at henlægge projektet indtil den nye cykelsti på stedet er 

færdigbygget. På dette tidspunkt kan der så tages stilling til den bedste placering af en evt. 

bænk ved ”Æ gammelhavn”. 

2.  Forretningsorden 

Forretningsordenen en nu endelig godkendt, og den vil blive lagt op på hjemmesiden hurtigst 

muligt. 

3. Vejene 

a. Vedligeholdelse: På Mågevej er der visse steder tilbagevendende problemer med, at 

større søer/vandpytter bliver liggende på vejen meget længe efter hvert regnskyl.  

Lars Jensen fra Teknisk Forvaltning har forklaret, at der er problemer med dræningen af 

Mågevej på disse steder, da vejen ligger lavere end omgivelserne. 

Det vil blive undersøgt, om en løsning kunne være, at overfladevandet fra vejen evt. kan 

afvandes/drænes til de kommunale kloakker. 

b. Svar fra Vejdirektoratet: Foreningen har til vejedirektoratet forespurgt om muligheden 

for at alle grundejere forpligtes til at deltage i vejvedligeholdelsen. 

Vejdirektoratet oplyser, at eftersom Thisted kommune ikke har truffet en forvaltningsretlig 

afgørelse om vejvedligeholdelse af vejene i foreningen, men alene har indgået en frivillig 

aftale, så kan Vejdirektoratet ikke tage stilling til indholdet af en sådan aftale. 

Foreningens aftale med Thisted kommune vil umiddelbart være af privatretlig karakter 

omfattet af bestemmelsen i privatvejslovens § 55, stk. 2. Ergo skal foreningens aftale med 

kommunen være af forpligtende, og ikke frivillig, karakter, hvis kommunen på deres side 

skal kunne forpligte alle grundejere til at deltage i vejvedligeholdelsen. 

c. Deklaration: Foreningen vil jf. ovenstående derfor igen henvende sig til Fereydoun 

Jolandeh hos Teknisk Forvaltning, og om nødvendigt anmode denne om, at der udstedes en 

kommunal deklaration, der kan pålægge alle grundejere at betale 

4. Renovation 

a. Sække på plads i stativ: Efter skiftet af renovatør skal de nye tomme affaldssække iflg. 

aftalen med kommunen hænges på plads i stativet, og ikke blot lægges i klemme i låget 

som tidligere; men sækkene er alligevel blevet lagt i klemme i låget.   

Foreningen har henvendt sig til renovatøren  desangående, og sækkene hænges nu på 

plads i stativet som aftalt. 

 

 

Frits 

Henning 
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5. Økonomisk status 

a. CVR-nr.: Sparekassen Thy har overfor foreningen gjort gældende, at vi skal have et CVR-

nr. (Centrale Virksomheds Register). Det er normalt først relevant at lade en forening CVR-

registrere, hvis den på et tidspunkt modtager tilskud fra kommunen eller en anden offentlig 

instans, men Sparekassen Thy har meddelt foreningen, at vi bliver nødt til at sælge vores 

værdipapirer, hvis vi ikke har et CVR-nummer. 

Da foreningen ikke på nogen generalforsamling har truffet beslutning om frasalg af 

værdipapirer, er der, på baggrund af henvendelsen fra Sparekassen Thy, taget skridt til 

CVR-registrering.  

Registreringen skal fornys en gang hvert tredje år, i hvert fald så længe vi ejer værdipapirer, 

sådan at vi bekræfter, at foreningen stadig er aktiv.  

Foreningens CVR-nr. kendes i skrivende stund endnu ikke. 

b. Årsregnskab: Årsregnskab for 2012 og budget for 2014 blev gennemgået. Både 

årsregnskab og budget blev med enkelte kosmetiske rettelser godkendt, og vil således blive 

fremsendt til de interne revisorers gennemgang. 

Medlemmerne modtager som altid kopi af årsregnskab og budget i forbindelse med 

indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. (Denne afholdes lørdag d. 13. april kl. 

13:00 på Agger Badehotel). 

6. Beskæring langs veje og stier – besigtigelse i området 

D. 23 oktober s.å. modtog ca. 70 grundejere en skriftlig opfordring til at få beskåret deres 

bevoksning langs vejene senest pr. 31. december.  

Der kom flere reaktioner fra grundejere, som var i tvivl om, hvor de præcist skulle beskære eller 

slet og ret i tvivl om skellets placering. Alle har fået svar, og resultatet ses da også tydeligt rundt 

omkring. 

Langt de fleste steder er der nu en klippet/ubevokset rabat på en meter langs vejene. 

Mest slående er resultatet på Rørsangervej, hvor bevoksningen ellers var tæt, men også 

Bekkasinvej kan nævnes i denne positive sammenhæng. 

Ved besigtigelsen d. 6. ds. bemærkedes dog, at bevoksningen langs vejen forsat var for voldsom 

ved 16 grunde, som vil modtage en påmindelse om, at de ikke har beskåret bevoksningen, og at 

sagen derfor er oversendt til Thisted Kommune. De fleste af disse steder taler vi om mindre 

bevoksning, men enkelte steder er der fortsat meget at gå i gang med. 

7. Forslag/kommentarer fra grundejerne 

a. Agger Beboerforening – Spar-butikken: D. 4. december modtog foreningen en e-mail fra 

Agger Beboerforening, som blev videresendt til alle. Denne e-mail forklarede kort, at Spar 

er truet af lukning. I mailen blev man derfor opfordret til at støtte byens købmand.  

Resultatet af kampagnen har da også været en omsætningsfremgang hos Spar på 25 % 

sammenlignet med december 2011. Med denne omsætningsfremgang er Spar kommet 

nærmere en redning, men vi opfordres fortsat til at bruge Spar i de kommende måneder, 

når vi er i Agger. 

Kresten 

Michael 
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8. Internet 

Tidligere undersøgelser har peget på, at AirNet pt. er eneste mulighed for luftbåret internet i 

vores område, men da de ville have 100 tilmeldinger forlods, inden de vil påbegynde at etablere 

sig nordenfjords, er denne tanke blevet skrinlagt. 

Leif Amby fortæller dog, at han i sit hus på Rørsangervej bruger Net 1, som han synes fungerer 

fremragende for nu at bruge Leifs egen formulering. Dette kunne andre nok også få glæde af. 

Der er monteret en antenne på huset og en router indenfor med mulighed for flere samtidige 

brugere. Net 1 har i sagens natur en hjemmeside med mange flere oplysninger: www.net1.dk. 

AltiBox har måske også kig på Agger. Se mere på Visit Aggers hjemmeside. 

9. Velkomstbrev 

Ordlyden i velkomstbrevet til nye medlemmer er godkendt, og det er aftalt at sekretæren vil 

være ansvarlig for fremsendelsen heraf, hvilket også fremgår af forretningsordenen. 

10. Eventuelt 

Borgermøde om Aggers fremtid:  Lørdag d. 17. november, klokken 14:00, var der borgermøde i 

Agger, hvor Aggers fremtid blev diskuteret. Kresten Søgaard deltog bl.a., og kunne berette, at 

der var en livlig debat. 

Referatet fra borgermødet kan læses på Visit Aggers hjemmeside. I referatet kan man bl.a. læse, 

at idéer, forslag og tiltag eller tilbud om at deltage i forskellige arbejdsprocesser kan sendes til  

jemoav@gmail.com, eller man kan ringe og tale med Anne Søndergaard på 61 74 77 42. 

Løsgående tyr: 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. Naturstyrelsen er blevet kontaktet med henblik på, at få afklaret, om det fremdeles kan 

undgås, at der er løsgående tyre på stedet; men der vil ingen ændringer ske. 

Da færdsel i folden således er på eget ansvar, vil Naturstyrelsen blive adspurgt om, hvem der 

har ansvaret, hvis der skulle ske personskade ved møde med tyren. 

Beskæring på diget: Spørgsmålet om beskæring på diget har været forelagt Naturstyrelsen, og 

foreningen må gerne beskære vegetationen på diget. Som Kim Christensen hos Naturstyrelsen 

udtrykker det, er det faktisk helt op til os selv, om vegetationen i det hele taget bliver beskåret, 

da Naturstyrelsen slet ikke har ressourcer til at foretage dette arbejde. 

Foreningen kan således selv arrangere, hvem der beskærer vegetationen på diget, hvor meget 

der skal beskæres og hvornår. 

11. Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes umiddelbart op til generalforsamlingen d. 13. april. 

 

På bestyrelsens vegne 
 
 
Michael A. Bank  

Frits 


