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REFERAT 

Emne : 

Dato : 

Bestyrelsesmøde 

20. september 2014 

Klokken : 

Sted : 

10:00 – 13:00 

Hos Michael, Sivsangervej 16 

Referent : 

Referatdato : 

Michael 

1. oktober 2014 
 

Mødedeltagere :  Kresten Søgaard, Frits Søndergård Nielsen, Rasmus Clemmesen, Michael A. Bank 

Afbud : Lena Riisgaard 
 

Dagsorden : 1. Opfølgning på sidste generalforsamling 
a. Rettelse til referat 
b. Erhvervelse/opsætning af skilte vedr. nabohjælp 
c. Næste års generalforsamling 

 
2. Vejene 

a. Vedligeholdelse 
b. Vejchikaner 
c. Svar fra Thisted Kommune vedr. deklaration 

3. Økonomisk status 
4. Beskæring langs veje og stier – besigtigelse i området 
5. Forslag/kommentarer fra grundejere 

a. Vedligeholdelse af stikvej 
b. Situationen vedr. købmanden 

6. Det attraktive fritidshus 
7. Næste møde 
8. Eventuelt 

  

n

1. Opfølgning på sidste møde/generalforsamling 

a. Rettelse til referat: En rettelse til referat fra ordinær generalforsamling d. 31. maj kl. 13:00, 

er indføjet under pkt. 8. 

I referatet var medlemsforslaget fejlagtigt refereret med henvisning til digesøerne, men 

forslagsstilleren sigtede med forslaget til Flade Sø. Den ændrede tekst hedder: 

”Ved den nye selvlukkende låge ud mod Flade sø kunne man også tilgodese turisterne ved 

at opsætte tysksprogede skilte magen til de nyopsatte dansksprogede skilte, der forklarer 

om fiskearterne man kan fange i Flade sø, og dels ved at opsætte bænke.” 

 Referatet i sin fulde længde kan som altid findes på hjemmesiden under “Referater m.m.” 

b. Erhvervelse/opsætning af skilte vedr. nabohjælp: Alle skilte der informerer/advarer om 

nabohjælp er modtaget fra leverandøren. To beslag mangler dog pga. misforståelser, forstået 

således at leverandøren har antaget at vi blot skulle have det sædvanlige, men vores 

skilteopsætning er åbenbart ikke helt sædvanlig. 

c. Næste års generalforsamling: Næste års ordinære generalforsamling vil blive afholdt 

 lørdag d. 23. maj, kl. 13:00 i De sorte Huse. 
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2. Vejene 

a. Vedligeholdelse: Ved den østlige chikane er der store huller i vejen på hele strækningen 

mellem Enebærvej og Sivsangervej. Dette skyldes angiveligt de opbremsninger som 

chikanerne afstedkommer. Teknisk forvaltning hos Thisted kommune kontaktes for levering af 

grus til udlægning i hullerne.  

b. Vejchikaner: Den østlige chikane er i det hele taget den mest udsatte idet den har lidt 

overlast i forbindelse med en påkørsel. Pullerterne rettes op ligesom der plantes et par nye 

fyrretræer i chikanen som erstatning for de døde. Det er dog også nødvendigt med et par 

træer i den vestlige chikane. 

c. Svar fra Thisted kommune vedr. deklaration: Thisted kommune har afslået foreningens 

anmodning om at udstede en deklaration efter privatvejslovens § 55, som pålægger samtlige 

grundejere at betale til vejvedligeholdelsen solidarisk. Begrundelsen for dette afslag er, når 

man fjerner alle de overfløde omsvøb, at kommunen ganske enkelt finder, at det er nemmest, 

at fortsætte som hidtil, og for at kunne understøtte dette som værende rimeligt, gør man 

gældende, at ”alle andre” ud fra princippet om lighed for loven skal have samme tilbud, hvis 

vores forening får det. 

Da vi både stiller os uforstående overfor, at det skulle være nemmest at fortsætte som hidtil, 

ligesom vi ikke kan finde belæg for udsagnet om at alle andre i lighedsprincippets navn også 

skal tilbydes en solidarisk ordning, hvis vores forening får en sådan, vil afgørelsen blive 

påklaget. 

3. Økonomisk status 

Alle kontingenter på nær 20 er indbetalt. Der er udsendt både opkrævning og rykker.  

En større udgift har været at få stien fra Mågevej til digesøerne retableret. 

4. Beskæring langs veje og stier – besigtigelse i området  

Vegetationen i området er ad åre blevet så omfangsrig, at det efterhånden er nødvendig at 

foretage tilbagevendende beskæring efter kommunens anvisninger. Kommunen er da også 

ganske tilfreds med resultatet af beskæringen i området. Efter en besigtigelse i området kan det 

dog fortsat konstateres at en stribe grundejere stadig ikke har beskåret sin bevoksning 

tilfredsstillende.  

Oplysninger om den manglende beskæring er blevet uddybet som information på hjemmesiden, 

og de adresser der nævnes i denne information vil ikke høre mere fra foreningen desangående, 

inden kommunen foretager beskæringen. Årsagen til denne procedure er, at der ikke skal 

dannes præcedens for, at beskæring først skal foretages, når man modtager henvendelse fra 

foreningen herom. 

5. Forslagkommentarer fra grundejere  

a. Vedligeholdelse af stikvej: Vejstykket fra Blishønevej op mod diget bliver i dag ikke 

vedligeholdt af kommunen, men er det ikke forkert spørges der: 

”Den lille stikvej der går nord/syd op til diget: Mener ikke, at den bliver vedligeholdt. Er 

det ikke muligt, at den bliver dette? 

Frits 

Frits 

Michael 

http://www.agger-ans.dk/info/
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Der kører en del turister i biler op til de store sten ved søen, og de er inderligt velkomne. 

Men dette bevirker en del slid på grusvejen og vil blot spørge, om denne vej kan komme 

ind under vedligeholdelsesordningen?” 

Ud fra de oplysninger der umiddelbart kan indhentes fra kommunen, hører er stikvejen en del 

Blishønevej indtil et sted ca. midtvejs mellem indkørslen til Blishønevej 15 og indkørslen til 17, 

19 og 21. Denne ikke ubetydelige del af stikvejen bør altså bliv vedligeholdt under den 

kommunale vedligeholdelsesordning. Teknisk forvaltning kontaktes herom. 

b. Situationen vedr. købmanden Foreningen har modtaget en opfordring til at kontakte Agger 

Beboerforening med henblik på at danne fælles front i bestræbelserne på at tiltrække nye 

kræfter til købmandsbutikken. Denne opfordring er blevet fulgt og såvel beboerforeningen 

som Agger Feriehuse vil gerne være med til dette arbejde, hvad det så end måtte medføre. 

Processen desangående har taget lid tid, da Agger Beboerforening først på deres 

bestyrelsesmøde d. 20. september skulle vedtage at deltage i arbejdet, men denne hurdle er 

nu fjernet. 

Netværksgruppen i Agger ønsker desværre ikke at være deltagende i dette, men vil blot oplyse 

om sagens fremadskriden. 

Situationen er nu den, at morgenbrød nemmest købes hos Krik Vig Camping, men man skal 

huske at bestille dagen i forvejen. To gange om ugen kører købmanden fra Vestervig ud til 

Agger, ligesom slagteren fra Hurup også er begyndt at levere til byen. 

I skrivende stund kan det nævnes at foreningen mødes med Agger Beboerforening om sagen 

d. 13. ds. 

6. Det attraktive fritidshus 

Fra Passivhus Nordvest har vi modtaget information om, at Thisted Kommune sammen med 

erhvervsforeningen d. 16. oktober afholder et inspirationsmøde for sommerhusejere i Æ 

Redningshus i Klitmøller. Fokus er på det attraktive feriehus, hvad kan man gøre som ejer, hvad 

er det turisterne efterspørger osv.  Læs mere på hjemmesiden under information >>. 

7. Næste møde 

Endnu ikke fastlagt. 

8. Eventuelt 

Intet til dette punkt 

 

På bestyrelsens vegne 
 
 
Michael A. Bank  

Frits 

http://www.agger-ans.dk/info/

