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REFERAT 

Emne : 

Dato : 

Generalforsamling 

23. maj 2015 

Klokken : 

Sted : 

13:00 – 16:00 

De sorte Huse, Agger 

Referent: 

Referatdato: 

Rasmus Clemmensen 

24. maj 2015 
 

Dagsorden:  1. Valg af dirigent 

  2. Formandens beretning  

  3. Regnskabsaflæggelse for 2014 

  4. Fremlæggelse af budget for 2016 

   5. Fastlæggelse af kontingent for 2016 

    (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent) 

      6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor 

Bestyrelse: Michael A. Bank, formand   (På valg – villig til genvalg) 
 Kristian Mark, områdeformand   (På valg – villig til genvalg) 
 Lena Riisgaard, næstformand/områdeformand (På valg – Ikke villig til genvalg) 
 Rasmus Clemmensen, sekretær   (ikke på valg) 
 Kresten Jensby Søgaard, kasserer   (ikke på valg)  
  
Suppleanter; Berner Lindgaard Johansen, 1. suppleant (på valg – villig til genvalg) 

 NN                                           , 2. suppleant (nyvalg) 
 

Interne revisorer: Kaj Leegard (på valg – villig til genvalg)   
 Allis Larsen (Ikke på valg) 
 

  7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller indkomne forslag 

  8. Orientering vedr. købmand i Agger 

 9. Eventuelt 

  
 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Niels Veng som dirigent. Generalforsamlingen accepterede dette valg uden 

modkandidater.  

Dirigenten konstaterede først, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne. 

2. Formandens beretning 

Velkommen til generalforsamling i Agger Nordre Sommerhusområde. 
 
Beretningen her skal ifølge vedtægternes § 8 aflægges for det senest forløbne regnskabsår, som det 
hedder, hvilket vil sige kalenderåret 2014; men da foreningens præcedens er, at beretningen 
aflægges for tiden der er forløbet siden seneste ordinære generalforsamling vil beretningen her 
blive aflagt i den ånd. Måske beretningens periodeafgrænsning er et punkt til en evt. fremtidig 
vedtægtsændring? 
 
Vedtægterne siger også, at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af maj, og det 
overholder vi også i dag. Der har dog været udtryk forundring over, at generalforsamlingen afholdes 
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netop pinselørdag. Det var heller ikke meningen oprindelig. I første omgang havde foreningen 
reserveret De sorte Huse sidste lørdag, d. 16. maj, men denne reservation var ikke gyldig, fik vi 
sidenhen besked om. Der måtte i hvert fald være tale om en misforståelse, hed det. Sidste lørdag var 
nemlig lørdagen inden Lady Walk i Agger, og derfor skulle lokalet her bruges til forberedelse af Lady 
Walks aktiviteter. Og det stod ikke til diskussion, var beskeden, vi fik. Uagtet at det ikke forekom 
helt rimeligt, måtte vi således finde en anden dato, og derfor sidder vi her i dag pinselørdag. 
 
Vejvedligeholdelse: 
Vejene i foreningen vedligeholdes fortsat af Thisted Kommune, og det er fortsat bestyrelsens 
vurdering at overgangen til kommunal vejvedligeholdelse været en succes, både hvad angår pris og 
kvalitet. Prisen er i dette kalenderår tilbage på det normale niveau på kr. 125,00 kr. Dertil kommer 
kr. 9,00 i administrationsbidrag. Dette kan på ingen måde betegnes som dyrt, men ikke desto 
mindre er der fortsat tre grundejere som af forskellige principielle årsager nægter at tilmelde sig 
ordningen, for ordningen er jo frivillig, skal vi hele tiden huske på. 
 
Bestyrelsen har af flere omgange anmodet Thisted Kommune om at udstede en deklaration efter 
privatvejlovens § 55, stk. 3, som ville betyde, at alle grundejere var forpligtet til at deltage 
økonomisk i vejvedligeholdelsen. Thisted kommune er dog ikke forpligtet til at udstede en sådan 
deklaration, og Teknisk Forvaltning har desværre til dato afslået vores anmodninger, idet man her 
henholder sig til, at så længe vores ordning i Agger er frivillig, behøver kommunen ikke at tilbyde 
andre sommerhusområder samme ordning. 
 
I det øjeblik en sådan ordning er obligatorisk er forvaltningen pligtig til at tilbyde kommunens øvrige 
sommerhusområder samme ordning, hedder det nemlig, og henvender man sig desangående i 
Vejdirektoratet, bliver man blot henvist til at rette henvendelse til kommunen.  
 
Kommunens uransagelige motiver for at vægre sig ved at udstede en deklaration efter 
privatvejlovens § 55, stk. 3, og derved forpligte alle områdets grundejere til at betale til 
vejvedligeholdelsesordningen, har bestyrelsen således indtil videre måtte tage til efterretning, idet vi 
samtidig dels udtrykker vores misbilligelse overfor de tre gratister iblandt os og dels opfordrer alle 
foreningens medlemmer til at henvende sig til bestyrelsen, såfremt man måtte ligge inde med 
nogen form for viden og/eller oplysninger, som vil kunne få kommunen til at ændre opfattelse i 
sagen.     
  
Bevoksning 
Langs veje og stier er der bevoksning af forskellig art. At beskære denne bevoksning er ikke en del af 
den kommunale vejvedligeholdelse. Det er grundejernes eget ansvar, at deres bevoksning langs veje 
og stier beskæres løbende, så den frie rabat ved vejen altid er en meter bred. 
 
Da der desværre fortsat er enkelte grundejere, som ikke har forstået denne regel, fik disse 
grundejere via opslag på hjemmesiden henledt deres opmærksomhed på problemet med den 
manglende beskæring, hvorefter nogle straks fik forholdene bragt i orden. Tilbage er fortsat en 
stribe identificerede grunde, hvor bevoksningen breder sig for meget, og i det fleste tilfælde, er det 
ikke særlig meget bevoksning det reelt drejer sig om. Det kan det vel ikke være meningen at disse 
grundejere alle skal have en personlig henvendelse, inden de bringer forholdene i orden, og at 
involvere kommunen er også et særdeles kedeligt alternativ, da kommunens forskrifter ikke siger, at 
de blot skal beskære meter af bevoksningen. Nej, kommunen beskærer bevoksningen helt ind til skel 
- på grundejerens regning. 
 
Indtil videre har det kun i et enkelt tilfælde været nødvendigt at kommunen trådte til, hvis man kan 
formulere det sådan, og vi håber meget at det bliver det eneste tilfælde. 
 
Telefonnumre 
Sidste års generalforsamling drøftede nabohjælp. Og her vedtog generalforsamlingen at 
medlemmerne kunne sende sit telefonnummer til bestyrelsen, som derpå kunne føje det til 
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medlemslisten på hjemmesiden. Ideen var god da hensigten med, at vi skulle have mulighed for at 
få hurtigt fat på hinanden i nødstilfælde er helt rigtig, men indtil videre er der blot 12 telefonnumre 
registreret. Det kan jo ikke siges at være nogen imponerende høst, så vi vil gerne benytte lejligheden 
til at erindre om, at man får sit telefonnummer føjet til medlemslisten på hjemmesiden. 
 
Hjemmeside 
Nu talen er på medlemslisten, skal jeg ikke undlade at bemærke at foreningens hjemmeside aldrig 
har haft så mange besøgende som i det forgangne år, og det er jo isoleret set en ganske positiv 
udvikling. Sandheden er dog den, at de besøgende ikke har interesseret sig så meget for 
Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde, som de har interesseret sig for 
indsamlingen af penge til erhvervelse af ejendommen på Vesterhavsvej 14. 
 
Købmand 
For det er jo næppe forbigået nogens opmærksomhed at byens købmand lukkede d. 1. september 
s.å.. Årsagerne til lukningen vil det føre for vidt at komme ind på her, men købmandens lukning blev 
startskuddet til et helt nyt samarbejde i byen, på tværs af byens foreninger og borgere. Målet for 
alle var og er, som det vil være velkendt, at få etableret en ny købmandsbutik i butikken på 
Vesterhavsvej 14, og det har både krævet penge og mange frivillige arbejdstimer. Rigtig mange. 
 
Vores forenings beskedne bidrag i den forbindelse har været, at stille hjemmesideplads til rådighed 
så alle interesserede løbende har kunnet følge, hvor mange penge der var indsamlet. Og det har der 
været stor interesse for at følge med i, kan man vist roligt sige. Planen var, at den nye købmand 
skulle åbne d. 8. maj, men det er som bekendt ikke sket. Det tilkommer ikke mig at gå mere i 
detaljer om den sag, idet jeg må henlede opmærksomheden på dagsordenens pkt. 8. hvor der vil 
blive informeret yderligere om sagen. 
 
Cykelstier: 
D. 8. maj blev alligevel en mindre mærkedag i byen. Allerede i 2013 blev der nemlig anlagt en 
dobbeltrettet cykelsti mellem Agger og færgehavnen på spidsen af Agger Tange. De sidste 
godkendelser, til endelig færdiggørelse af cykelstien mellem Agger og Svankjær, manglede dog 
fortsat, men d. 24. juni s.å. kom cykelstien så endnu et skridt nærmere, da et samlet folketing, 
undtagen enhedslisten, vedtog ”Trafikaftale 2014 – udmøntning af disponible midler i 
Infrastrukturfonden”.  
 
Fra denne aftale fik Naturstyrelsen Thy bevilliget 1,3 mio kr. til at anlægge ”11,9 km. dobbeltrettet 
cykelsti i Lodbjerg Plantage og vest om Agger”. Entreprenøren kunne påbegynde arbejdet med 
cykelstien medio september, og cykelstien åbnede officielt d. 8. maj. 
 
Agger Havn 
Slutteligt skal det nævnes at Agger havn er under renovering i disse år med nye rekreative 
elementer tænkt ind. Når det skal nævnes her skyldes det, at flere har forespurgt til en legeplads i 
området. Agger har ikke nogen legeplads, hverken i vores område eller i byen, men i Masterplanen 
for Agger havn indgår faktisk, at der på havnen skal være en legeplads, og den skal være udformet i 
naturmaterialer så den falder i med naturen i området.  Legepladsen er med i 2. etape af projektet 
på havnen, har vi fået oplyst. Der foreligger dog ikke nogen tidsplan for 2. etape endnu, da man 
forsat søger om penge forskellige steder, men man kan allerede se tydelige forandringer på havnen, 
f.eks. en ny flydebro. Legeplasen må vi dog fortsat vente på lidt endnu. 
 
Hermed vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen. Tak for ordet 
  

 
Der var 3 kommentarer efter formandens beretning fra forsamlingen, men ikke nogen direkte spørgsmål til 
beretningen. De nævnes nedenfor: 
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1. Havneprojektet – vedkommende gav sin mening til kende omkring økonomien og sin tro 
på havneprojektet. 

2. Købmand – vedkommende meddelte, at det var flot at der er blevet indsamlet så mange 
penge til købmand i Agger, men var ikke enig i forskellige beslutninger ifm. 
købmandsprojektet. Der henvises til Erhverv og Landsby i Udvikling Aps for spørgsmål 
omkring købmand i Agger. 

3. Snerydning - det var ikke et indkommende forslag inden generalforsamlingen, så derfor 
henvises vedkommende til at indsende forslaget til næste generalforsamling. 

 
 

3. Regnskabsaflæggelse for 2014 

Kassereren redegjorde for regnskabet. Der var ingen spørgsmål, men en kommentar om, at overskriften 

skulle rettes fra ”budget 2014” til ”budget 2015” og fra ”budget 2015” til ”budget 2016”.  

 

4. Fremlæggelse af budget for 2016 

Budgettet blev ikke gennemgået, da det ikke fandtes nødvendigt. 
 
Punkt 2,3 og 4 blev vedtaget via afstemning.  

 

5. Fastlæggelse af kontingent for 2016 

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent for såvel forening som vejfond blev vedtaget. 

Der blev fra forsamlingen foreslået en forhøjelse af kontingent i ifm. snerydning, men da forslaget ikke var 

indkommet inden generalforsamlingen, kunne der ikke stemmes om det.  

Vejchikaner blev også diskuteret, og der var et ønske om 3 chikaner (altså 1 ekstra vejchikane). Kommunen 

vil ikke godkende 3 vejchikaner, så derfor er der kun 2 stk. i dag.  

Der var en afsluttende kommentar fra forsamlingen om, at foreningen har en beholdning på over 100.000 

kr., og at de penge evt. kunne bruges i stedet for at forhøje kontingentet. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor  

De bestyrelsesmedlemmer som var villige til genvalg blev genvalgt. Der var ikke lige umiddelbart nogen 

som meldte sig til de 2 manglende poster (bestyrelsesmedlem i stedet for Lena Riisgaard og en ny 2. 

suppleant). Efter meget snak frem og tilbage blev der til sidst peget på Allis Larsen, og hun modtog valget 

eftersom Grete Johansen fra Rylevej 5 ville overtage posten som Intern revisor.   

 

7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 
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8. Orientering vedr. købmand i Agger  

Erhverv og Landsby i Udvikling ApS er et anpartsselskab, som arbejder for en købmandsbutik i Agger. 
Kresten J. Søgaard er bestyrelsesmedlem i overnævnte selskab og orienterede generalforsamlingen 
omkring projektet med at få en købmand til Agger. 

Kresten nævnte, at der er indsamlet i alt 897.000 kr., hvoraf 760.000 kr. er brugt til køb og restaurering af 
ejendommen. Der er derfor 137.000 kr. tilbage i selskabet på nuværende tidspunkt. Der har været flere 
mulige købmænd på banen og desværre sprang seneste købmand fra i sidste øjeblik pga. manglende støtte 
fra sin bank. I bagklogskabens klare lys, ville det have været nyttigt med en bankgaranti fra den mulige 
købmand, hvilket man ikke på det tidspunkt havde tænkt på.  

Der er brugt rigtig mange frivillige arbejdstimer på projektet og selskabet er i fuld gang med at forhandle 
med to nye mulige købmænd, idet man håber på at kunne åbne 1. juli, men intet er sikkert endnu. 

Der var flere spørgsmål vedr. købmanden i Agger, men da det udelukkende var en orientering blev 
spørgsmål vedr. købmanden i Agger henvist til bestyrelsen for Erhverv og landsby i Udvikling Aps. 

Michael A. Bank understregede at Agger Nordre Grundejerforening ikke har nogen rolle i.f.m. en ny 
købmand i Agger, udover at vi har informeret om projektet på vores hjemmeside.  

Ved yderligere information henvises til vores hjemmeside eller direkte kontakt til Erhverv og Landsby i 
Udvikling Aps. 

 

9. Eventuelt 

Der blev stillet et forslag til, at man ved spørgsmål/ kommentar på generalforsamlingen siger sit 

navn, sommerhusadresse og evt. arbejdspost i bestyrelse eller lign. 

Der blev stillet forslag til snerydning. 

Information og ros til projekt omkring skaterbane i Agger. 

Forslag til evt. køb af sommerhusgrund, hvor man kan lave en legeplads. Det har tidligere været 

drøftet på en generalforsamling/ bestyrelsesmøde, men forslaget blev droppet pga. 

forsikringsspørgsmål og vedligehold.    

Det blev nævnt, at såfremt en af de øvrige foreninger i området vil lave en legeplads i området, 

kunne det være en mulighed, at vi i vores forening kan støtte projektet med et tilskud.  

Anden forskønnelse af området blev diskuteret. Der blev eksempelvis nævnt beplantning, bord & 

bænke, samt praktiske ting som et kort over området og en flaskecontainer. Andre ønskede blot 

at bibeholde sommerhusområdet og naturen som den er. 

Når en købmand er fundet til butikken, vil Erhverv og Landsby i Udvikling Aps fokusere på at 

arrangere forskellige aktiviteter i lokalområdet som f.eks. havkajak, surfing mv. Kresten 

opfordrede derfor en til to personer til at indgå i bestyrelsen for Erhverv og Landsby i Udvikling 

Aps.  

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet. 

_____________________________________ 

Bestyrelsen konstituerede sig således: 

Michael A. Bank: Formand Allis Larsen: Næstformand & 2. områdeformand 

Kresten Jensby Søgaard: Kasserer  Kristian Mark: 1. områdeformand 

Rasmus Clemmensen: Sekretær 


