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Referat Stiftende generalforsamling den 14.01.2015 i Agger Beboerhus 
 
1. Velkomst 
 

Anne Søndergaard, Formand for Agger Beboerforening bød velkommen. 
 
2. Valg af dirigent 
 

Blev som foreslået af arbejdsgruppen Poul Erik Thyland fra arbejdsgruppen. 
Dirigenten konstaterede at alle formalia vedrørende generalforsamlingen var overholdt. Oplyste, 
at der var registreret 99 stemmer (heraf 1 fuldmagt). 
 
3. Gennemgang af vedtægter 
 

Blev gennemgået af Kristian Søgaard fra arbejdsgruppen. Der var kommet følgende ændring fra 
arbejdsgruppen, efter udkast til vedtægter er blevet sendt til kapitalandelshaverne: 
 
”Selskabets ledelse har frem til den 30.06.2019 fuldmagt til at forhøje anpartskapitalen med 
3.000.000 kr. op til ialt max. 3.891.000 kr. ved udstedelse og salg af nye anparter på samme 
vilkår og med de samme rettigheder og forpligtelser som er gældende for de allerede 
eksisterende anparter.” 
 
4. Ændringsforslag til udkast til vedtægter 
 

Der var stillet følgende ændringsforslag fra Vagn Cramer (ferielejlighedsejer på Agger Havn 
Feriecenter): 

1) § 3. Selskabets formål: 
Ændres fra: 
”Selskabets formål er ejerskab og udlejning af ejendommen Vesterhavsvej 14, Agger samt 
igangsættelse og drift af turistaktiviteter i udviklingsprojekt ”Agger i Liv og Vækst” 
til  
”Selskabets formål er ejerskab og udlejning af ejendommen Vesterhavsvej 14, Agger” 

2) § 1. Selskabets navn: 
Ændres fra: 
Selskabets navn er ”Erhverv og Landsby i Udvikling ApS” 
til 
Selskabets navn er ”Ejendomsselskabet Vesterhavsvej 14, Agger” 

 
Ændringsforslag 2) kom til afstemning, og resultatet blev: 
Ejendomsselskabet Vesterhavsvej 14, Agger        8 stemmer for 
Erhverv og Landsby i Udvikling ApS                      86 stemmer for 
 
Derefter blev vedtægterne gennemgået punkt for punkt mht. ændringer, og der var ændringer til 
§ 4, § 6, §7. 
 
Derudover blev bestyrelsen af generalforsamlingen opfordret til at få regnskabet gennemgået af 
intern revisor eller lign.  
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5. Godkendelse af vedtægter 
 

Alle ændringer anført i pkt. 4, blev tilføjet vedtægterne efter kort pause. Vedtægterne blev 
gennemgået igen på generalforsamlingen og godkendt af generalforsamlingen ved 
håndsoprækning. Der var 5 stemmer hverken for eller imod. 
 
I selskabets bestyrelse blev valgt (ved godkendelse af vedtægterne): 
 
1. Anne Søndergaard, Skippervej 1 Agger, 7770 Vestervig 
2. Jimmy Fisker, Toften 30, 8830 Tjele 
3. Poul Erik Thyland, Toftevej 5, 7770 Vestervig 
4. Kresten Søgaard, Blegevej 30, 8830 Odder 
 
6. Valg af yderligere et medlem til bestyrelsen 
 

Valgt blev: 
 
John R. Knudsen, Lokesvej 25 D, 7800 Skive (sommerhusejer på Nordsøvej) 
 
Det blev bekræftet, at John ikke er medlem af ANS eller Agger Beboerforening. 
 
7. Eventuelt 
 

Kresten Søgaard orienterede om økonomien ved køb af ejendommen og den efterfølgende 
renovering. Det er et stramt budget, så der er stadig et behov for at få tilført flere kapitalandele. 
 
Jimmy Fisker orienterede om projektet ”Agger i Liv og Vækst.”  
 
Gitte Jensen (fastboende) efterlyste at der kunne købes gavebeviser som kapitalandele. 
 
Bodil Kristensen (fastboende) gjorde opmærksomt på, at det var det navn som anpartsbeviset 
lyder på, der har stemmeret til en generalforsamling, hvilket kan virke forkert i forhold til mand 
og kone. Kresten Søgaard oplyste at det var muligt at ændre navnene. Kan ske når kvittering for 
kapitalandel modtages, eller ved at kontakte bestyrelsen.  
 
Det blev efterspurgt at selskabets referater, regnskaber og vedtægter bliver lagt på hjemmeside, 
hvilket jf. Kresten Søgaard vil ske. 
 
 
 


