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REFERAT 

Emne : 

Dato : 

Generalforsamling 

14. maj 2016 

Klokken : 

Sted : 

13:00 – 16:00 

De sorte Huse, Agger 

Referent: 

Referatdato: 

Rasmus Clemmensen 

14. maj 2016 
 

Dagsorden:  1. Valg af dirigent 

  2. Formandens beretning  

  3. Regnskabsaflæggelse for 2015 

  4. Fremlæggelse af budget for 2017 

   5. Fastlæggelse af kontingent for 2017 

    (Bestyrelsen foreslår nyt kontingent på kr. 150 eller kr. 200) 

      6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor 

Bestyrelse: Michael A. Bank, formand   (ikke på valg) 
  Allis Larsen, næstformand/ områdeformand   (ikke på valg) 
 Kristian Mark, områdeformand   (ikke på valg) 
 Rasmus Clemmensen, sekretær   (på valg – villig til genvalg) 

Kresten Jensby Søgaard, kasserer   (på valg – villig til genvalg) 
  
Suppleanter; Berner Lindgaard Johansen, 1. suppleant (på valg – villig til genvalg) 

 Ingen                                       , 2. suppleant (nyvalg) 
 

Interne revisorer: Grete Johansen (på valg – villig til genvalg)   
 Kaj Leegard (Ikke på valg) 
 

  7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller indkomne forslag 

  1. ”Internet til alle” v. Poul Kraskow.  

 

  8. Eventuelt 

  
 

Formand Michael A. Bank startede med at byde forsamlingen velkommen. 

 

1. Valg af dirigent 

Kresten Jensby Søgaard foreslog Peter Sørensen som dirigent. Generalforsamlingen accepterede dette valg 

uden modkandidater.  

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

Beretning ved generalforsamlingen i De sorte Huse den 14. maj 2016 kl. 13:00. 
 
Velkommen til generalforsamling i Agger Nordre Sommerhusområde. 
 
Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af maj, og derfor er vi samlet 
her i dag. At vi afholder generalforsamlingen pinselørdag skyldes dels det gode fremmøde på sidste års 
generalforsamling, som også blev afholdt pinselørdag, og dels at pinsen igen i år falder fordelagtigt for 
os i midten af maj. 
 
Vejvedligeholdelse: 
Foreningens livsnerve er vejene, og vejene vedligeholdes fortsat af Thisted Kommune, og det er fortsat 
bestyrelsens vurdering, at det var en rigtig beslutning at lade vejvedligeholdelsen overgå til kommunen, 
både hvad angår pris og kvalitet. Vi kan fortsat med beklagelse konstatere, at tre grundejere af 
forskellige principielle årsager ikke vil tilslutte sig ordningen, for den er jo frivillig skal vi hele tiden 
huske på.  
 
Faktisk har der i det forgangne år kun været en enkelt episode, hvor der blev udtrykt direkte 
utilfredshed med kommunens indsats i forbindelse med vejvedligeholdelsen. I løbet af vinterens 
langvarige periode med regn, fik vi besked om at Spovevej sine steder var vanskellig passabel p.g.a. 
store huller i vejen; men inden to bestyrelsesmedlemmer et par dage senere tog på inspektion på 
Spovevej for at få indtryk af skadernes omfang, var problemet forsvundet. Kommunen havde i 
mellemtiden af egen drift været ude at afrette alle vejene. Om det så helt var rettidig omhu kan 
selvfølgelig diskuteres, men kommunen nåede da at ordne problemet uden, at vi behøvede at rette 
henvendelse til dem om det. 
 
En anden sag vedrører ikke vejvedligeholdelsen som sådan, men rettere vejforløbet kan man sige. 
Rylevej skal nemlig ifølge kommunens optegnelser have en 30 m2 stor vendeplads for enden, lige der 
hvor der i dag er en temmelig kuperet ubebygget grund, men vendepladsen er aldrig blevet etableret. 
At denne vendeplads har været på tapetet, skyldes, at beboerne på Rylevej periodisk har følt sig 
generet af en stigende trafikmængde på vejen. Der er derfor fortsat fokus på sagen om etablering af 
denne vendeplads, såfremt det måtte skønnes nødvendigt. 
 
En vejstrækning som vi til stadighed må henlede kommunens fokus på, er stikvejen på Blishønevej, som 
fører op til nr. 15, 17 og 19 og til diget/digesøen. Denne stump af Blishønevej har manglet vedligehold, 
hvilket er savnet af grundejerne derhenne. 
 
Disse småting, hvis jeg må kalde dem sådan, har dog ikke slået skår i glæden over den tilfredshed, som 
vi helt generelt oplever med vejvedligeholdelsesordningen 
 
Telefonnumre 
På generalforsamlingen forrige år, i 2014, blev nabohjælp drøftet, og det blev vedtaget at 
medlemmerne kunne sende sit telefonnummer til bestyrelsen, som derpå kunne føje det til 
medlemslisten på hjemmesiden. Ideen var som bekendt god da hensigten med, at vi skulle have 
mulighed for at få hurtigt fat på hinanden i nødstilfælde er helt rigtig, men ved sidste års 
generalforsamling var der blot blevet registreret 12 telefonnumre. Det har dog skulle vise sig at være 
en bedrift som vi ikke har kunnet gentage i det forgangne år, hvor der blot er kommet 10 nye numre til, 
så listen i dag rummer 22 telefonnumre. Igen skal opfordringen derfor lyde på, at man får sit 
telefonnummer føjet til medlemslisten på hjemmesiden. Det kan være at man bliver glad for det. 
 
Hjemmeside 
Hjemmesiden har vi i årets løb måttet bruge en del tid på at opretholde. Vores domæne (agger-ans.dk) 
administreres som alle andre dk-domæner af DK-hostmaster, og det var faldet DK-hostmaster for 
brystet at lovens ord om, at domænet skal registreres på samme adresse som foreningens CVR-nr. ikke 
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var opfyldt i vores tilfælde . Agger-ans.dk var nemlig registreret på en tidligere formands adresse; 
medens CVR-nummeret var registreret på kassererens adresse, men det er nu ændret, således at der er 
overensstemmelse mellem adresseregistreringerne for både vores CVR-nummer og vores domæne. 
Begge dele er nemlig blevet registreret på kassererens adresse, da det var nemmest, idet vi så kunne 
nøjes med at foretage en enkelt omregistrering. 
 
Hvis man fortolker vores vedtægter meget snævert, kan man selvfølgelig indvende, at når foreningen 
ifølge vedtægterne er hjemhørende på formandens adresse, så skal foreningens CVR-nr. og dermed 
også foreningens domæne være registreret på formandens adresse, men vores vedtægter spiller 
heldigvis ingen rolle i forhold til DK-hostmaster, som er helt tilfredse med den nuværende registrering. 
Foreningens hjemmeside er således fortsat aktiv. 
 
 
Købmand 
Og foreningens hjemmeside har igen i år været brugt til støtteformål for byens købmand. I et kortere 
tidsrum lagde foreningen således serverplads til at hoste informationerne fra Erhverv-Og Landsby I 
Udvikling ApS, som er det driftsselskab der blev lavet for at stable en butik på benene i lokalerne på 
Vesterhavsvej 14. Lokalerne som byens borgere og sommerhusejere m.fl. allerede havde købt på 
tvangsauktion kort forinden. 
 
Købmandsbutikken var planlagt til at åbne d. 8. maj s.å., men det skulle hurtigt vise sig, at det ikke var 
nok at have både lokaler og købmand, for butikken ville aldrig komme til at handle hverken med 
morgenaviser eller grillpølser, hvis ikke byen igen stod sammen om at finde en løsning. Den finansielle 
sektor har nemlig stemplet Agger med det frygtelige prædikat ”udkantsdanmark”, og det udelukker 
konsekvent enhver form får lån eller kredit i erhvervsmæssig sammenhæng til etablering af varelager. 
 
Løsningen blev som bekendt endnu en indsamling, denne gang til etablering af varelager og inventar, 
og da foreningen blev foreslået at donere et beløb,  f.eks. i størrelsesordenen kr. 50.000,00, til denne 
indsamling, blev der for en lille måneds tid siden afholdt en ekstraordinær generalforsamling om 
spørgsmålet. Og for at gøre en lang historie kort tiltrådte den ekstraordinære generalforsamling 
forslaget, og donerede kr. 51.000,00 (svarende til 17 kapitalandele af kr. 3.000,00). Vores forening er 
således en medvirkende årsag til at købmanden har åbningsdag netop i dag. At foreningens støtte til 
købmanden førte en protestudmeldelse med sig, kan slet ikke overskygge glæden over at byen igen har 
en købmandsbutik. Så i dag er en god dag for Agger. 
 
Agger-Athlon 
 
Afslutningsvis skal jeg ikke undlade at nævne at Agger-Athlon d. 9. januar i år skaffede Agger optimal 
publicity, som den slags vist kaldes nu om dage. Agger-Athlon, er en tre dages sportsevent for alle 
mennesker, der løber af stabelen hver sommer i og omkring Agger, og Agger-Athlon vandt Nordeas Gør 
det muligt-pris ved DR’s landsdækkende gallashow, SPORT 2015 i BOXEN i Herning, hvilket har 
afstedkommet at tilmeldingerne til dette års Agger-Athlon er mere end tredoblet. Så det var også en 
god dag for Agger. 
 
Hermed vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen. Tak for ordet  

 
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til formandens beretning. 
 

3. Regnskabsaflæggelse for 2015 

Kassereren redegjorde for regnskabet. Der var et spørgsmål på om de 51.000 kr., som foreningen har købt 

anparter i købmandsbutikken for, ændrer vores egenkapital. Kassereren svarede, at vi har solgt 

værdipapirer og købt anparter i købmandsbutikken i stedet, så foreningens egenkapital er stadig den 

samme, hvis vi antager at værdien for anparterne er uændret.  
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Der blev spurgt til prisen for vejvedligeholdelse. Kresten svarede, at vejvedligeholdelsen trækkes over 

ejendomsskatten og er ca. 90 kr. 

 

4. Fremlæggelse af budget for 2017 

Budgettet blev gennemgået. 
Ingen kommentar/ spørgsmål til budgettet. 
  
Regnskab og budget under punkt 3 og 4 blev vedtaget. 

 

5. Fastlæggelse af kontingent for 2017 

Der blev spurgt til eksempler på, hvad pengene, som foreningen vil få ind ved en forøgelse af kontingent, 

skal bruges til.  

Michael og Allis svarede, at kassebeholdningen i foreningen skal være højere for at sikre, at vi har penge til 

uforudsete udgifter samt mulighed for f.eks. at kunne forskønne området og evt. støtte butikslivet i Agger. 

Flere butikker er lukket det seneste år bl. a. Livets Krydderi, Café Havgasserne, IM genbrug og garnbutikken, 

så det er vigtigt, at der kommer nye steder, som vores turister kan bruge. Sommerhusene falder i værdi, 

hvis der ikke er turister, som vil komme til området, og hvis vi skal beholde vores turister, må vi gøre noget 

for at forbedre området. 

Foreningen køber 4 nye bænke som sættes op i området. Der er købt skilte, som skal sættes op ved 

stisystemet. Evt. etablere vendeplads for enden af Rylevej. Støtte en evt. legeplads eller andre formål fra 

ildsjæle i Agger mv. 

Der blev spurgt til, hvor mange fastboende, der er i Agger, og hvad de gør for området. 

Der er 382 fastboende i Agger, hvoraf 190 er helårshuse, mens resten er pensionister, der bor i deres 

sommerhuse.  

Der var en længere snak omkring de 16 foreninger, som er aktive i Agger, og hvad de gør for at gøre 

området mere attraktivt. Der kan bl.a. nævnes følgende: 

Skilte, petanquebaner, borde/ bænke sæt, istandsættelse af telefonhuse, heavy Agger festival, guidede 

busture, Lady Walk mv.  

Bestyrelsen blev opfordret til at lave en 3-5 års strategi for, hvad foreningens penge skal bruges til. 

200 kr. i årligt kontingent blev vedtaget med overvældende majoritet. 

Muligheden for at gøre noget ved Strandgården blev kort diskuteret, men da ejeren betaler sin 

ejendomsskat rettidigt, er det svært at gøre noget. Peter Sørensen har for 3 uger siden henvendt sig til 

kommunen omkring forfald på strandgården, men har ikke fået svar endnu.   

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor  

De bestyrelsesmedlemmer, som var villige til genvalg blev genvalgt.  
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Aksel Nielsen, Spovevej 12, blev valgt som 1. suppleant 

Jan Bruun Kynde, Mågevej 45, blev valgt som 2. suppleant 

 

7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller indkomne forslag 

 1. ”Internet til alle” v. Poul Kraskow.  

 

Poul præsenterede sit forslag om ”Internet til alle”. Der kan søges penge fra en pulje til at etablere internet i 
yderområder, og det mener Poul, at bestyrelsen bør undersøge. 

Bestyrelsen mener, at det er en god idé, men at det skal være en arbejdsgruppe, som undersøger denne mulighed. 
Michael fra bestyrelsen meldte sig straks på banen til at deltage i en sådan arbejdsgruppe. Poul Kraskow var ikke 
afvisende for at deltage i en kommende arbejdsgruppe.  

Forslaget blev vedtaget og bestyrelsen tager initiativ til at samle en arbejdsgruppe. 

Der var samtidig forslag om at undersøge muligheden for at få fiberbredbånd eller andre internetudbydere til 
sommerhusene. Samme arbejdsgruppe vil undersøge dette. 

 

8. Eventuelt 

Grete Johansen meddelte, at turister i Agger savner aktiviteter til børn og unge. Det kunne 

eksempelvis være en legeplads.  

Dertil blev nævnt, at en legeplads skal være lavet af godkendte redskaber, hvilket er en bekostelig 

affære.  

Grete nævnte også, at Agger Tange Feriecenter starter en restaurant og opfordrede forsamlingen til 

at bruge den og de andre ting, som allerede er i Agger. 

Der blev spurgt til ny asfalt i hovedgaden. Peter Sørensen svarede, at kommunen ikke har afsat penge 

til ny asfalt i hovedgaden, men enkelte veje vil få lagt ny asfalt i 2016, bl.a. Rubyvej og Enebærvej.. 

Det blev nævnt, at der er bevilliget penge til en ø til fugle og andre dyr i Flade sø. 

 

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet. 


