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REFERAT 

Emne : 

Dato : 

Bestyrelsesmøde 

11. januar 2014 

Klokken : 

Sted : 

10:00 – 13:00 

Hos Kresten, Sivsangervej 24 

Referent : 

Referatdato : 

Michael 

25. januar 2014 
 

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

Afbud : - 
 

Dagsorden : 1. Opfølgning på sidste møde 
2. Vejene 

a. Vedligeholdelse 
b. Deklaration 
c. Afmærkning af chikaner 

3. Beskæring 
4. Afmærkning af sti (Mågevej til digesøerne) 
5. Altibox bredbånd 

a. Henvendelse fra grundejer 
b. Generelt 

6. Økonomisk status/regnskab 2013 
7. Forretningsordenen 
8. Generalforsamling 
9. Eventuelt 
10. Næste møde 

  

n

1. Opfølgning på sidste møde/generalforsamling 

Intet til dette punkt 

2. Vejene 

a. Vedligeholdelse: Vejenes vedligeholdelsesmæssige stand er generelt rigtig god. Enkelte 

steder genopstår hullerne dog for hurtigt efter afretning af vejen. En umiddelbar løsning 

kunne måske være anvendelse af grovere grus på disse udsatte steder. Det drøftes med 

Thisted kommune hvordan der kan sættes ind heroverfor.  

b. Deklaration: Miljø- og teknikudvalget har endnu ikke truffet afgørelse i sagen om 

udstedelse af en kommunal deklaration, der kan pålægge alle grundejere at betale til 

vejvedligeholdelsen. Foreningen vil forespørge til tidshorisonten for dette. 

c. Afmærkning af chikaner: Refleksbåndene på chikanerne tåler ikke Aggers vejrlig, og skal 

allerede udskiftes. I bestræbelserne på forebygge at chikanernes reflekser fortløbende skal 

udskiftes, har en nærmere undersøgelse peget på, at refleksbåndene skal udskiftes med 

refleksplader af samme type som sidder på kantpælene, af nogle kendt som ”præsterne”, 

langs hovedlandevejene. 

Disse refleksplader er bestilt og vil blive monteret ved førstkommende lejlighed. 
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3. Beskæring 

Beskæringen langs veje og stier er omsider afsluttet i denne omgang. Kommunen er meget 

tilfreds med resultatet, idet alle med undtagelse af en enkelt grundejer sørgede for at 

beskære deres egen bevoksning i.h.t. retningslinjerne. Det sidste sted måtte kommunen 

foretage beskæringen for grundejerens regning i forbindelse med at kommunen alligevel 

skulle beskære egne arealer. 

Det blev drøftet hvordan denne slags beskæring skal håndteres i fremtiden, da ingen kan 

være interesseret i at blive stillet overfor et kommunalt påbud, men nogen endelig 

konklusion blev ikke truffet. 

4. Afmærkning af sti (Mågvej til digesøerne) 

Thisted Kommune har meddelt at såvel afmærkning som vedligeholdelse af stien fra Mågevej 

til digesøerne ikke er en kommunal opgave, men en vedligeholdelsesmæssig opgave som 

påfalder foreningen. Der vil derfor blive indhentet tilbud på udskiftning af pælene som 

markerer stien. Såfremt merprisen for robinie vs. trykimprægneret fyr er beskeden vil 

førstnævnte være at foretrække, da robinie dels er vedligeholdelsesfrit og dels vil medvirke 

til et homogent helhedsindtryk af området, idet chikanerne på Fuglsøvej ligeledes er robinie. 

(I skrivende stund er priserne blevet sammenlignet, og da ingen merpris kan noteres for 

robinie, bliver pælene af denne træsort, red.) 

5. Altibox bredbånd 

a. Henvendelse fra grundejer: Anne Søndergaard fra Agger Beboerforening har med Altibox 

drøftet mulighederne for at få fiberbredbånd i sommerhusområdet. Agger beboerforenings 

interesse heri er, at Aggers attraktionsværdi for lejere af sommerhuse vil stige, såfremt 

sommerhusene bliver forsynet med bredbåndsforbindelser. 

b. Generelt: Altibox vil således være interesseret i at lægge fibre ned i foreningens veje, 

såfremt 30% af grundejerne giver positivt tilsagn om at ville tilslutte sig fiberforbindelsen. De 

foreløbige tilbagemeldinger, som foreningen har fået på sin første forespørgsel 

desangående, resulterede i 19 tilsagn, hvilket jo er ganske langt fra de 70 tilsagn der i 

udgangspunktet er brug for. 

 

6. Økonomisk status / regnskab 2013 

Regnskab for 2013 og budget for 2015 blev gennemgået  og  tilrettet enkelte steder .  

7. Forretningsorden 

På baggrund af det lettere kaotiske forløb om de økonomiske implikationer vedr. forslaget 

stillet på seneste generalforsamling om grødeskæring i digesøerne er det fundet nødvendigt 

at indføre retningslinjer i forretningsordenen for, hvorledes henvendelse om tilskud til 

projekter fremover vil blive behandlet. 

Følgende tilføjelse er blevet føjet til forretningsordenen: 
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Tilskud til diverse projekter i sommerhusområdet 

Ansøgning om tilskud skal indsendes senest 1. februar det år, som tilskuddet ønskes 

udbetalt. 

 En ansøgning skal indeholde en nøjagtig beskrivelse af projektet, med angivelse af 

både den samlede pris samt beløbet man søger i tilskud. 

 Tilskuddet skal godkendes af generalforsamlingen. 

Bestyrelsen er opmærksom på, at ovenstående evt. også kan fordre ændringer af 

foreningens vedtægter. 

8. Eventuelt 

Naturstyrelsen har fældet mange træer på diget ved flade sø. Dertil kommer at 

Naturstyrelsen har kortlagt hybenbeplantninger langs hele vestkysten ved at overflyve de 

kystnære områder med ubemandede fotodroner. Ved Agger er der følgelig fjernet store 

beplantninger med hyben. 

9. Næste møde 

Næste møde afholdes kl. 12.00 lørdag d. 31 maj d.å.. 

Generalforsamlingen afholdes d. 31. maj kl 13:00 i De sorte Huse. 

På bestyrelsens vegne 
 
 
Michael A. Bank  


