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REFERAT 

Emne : 

Dato  

Bestyrelsesmøde 

18. februar 2017 

Klokken 

Sted  

11:30 – 14.00 

Hos Kresten, Agger 

Referent 

Referatdato 

Rasmus Clemmensen 

18. februar 2017 

 

Dagsorden:   

1. Opfølgning fra sidste møde  
2. Status på fibernet  
3. Ændret tekst i velkomstskrivelse  
4. Økonomisk status  
5. Indkomne forslag, kommentarer eller forespørgsler fra grundejere  
     a. Kystsikring  
6. Dato for næste møde.  
 7. Eventuelt  
      a. Projektgruppen Agger, Krik og Vestervig visionsmøde lørdag den 4. marts i Vestervig Agger 
Aktivitetscenter   

 

1. Opfølgning fra sidste møde 
a. Bænke – opstilling af fastemonterede bænke. Kristian Mark og Axel Nielsen står 

for etablering af tre-fire bænke i løbet af forår/sommer 2017.   
b. Forskønnelse af Agger Nordre Sommerhusområde: 

 
Der er kommet en kommentar fra Henning Bach omkring kontingentforøgelse, idet Hennings 
forslag om at bevare kontingentet på det tidligere niveau, ikke fremgik tydeligt af referatet 
fra generalforsamlingen. Årsagen hertil er, at Hennings forslag blev behandlet under punkt 5 
på generalforsamlingen og altså ikke, som normalt med indkomne forslag, under punkt 7.  
 
Bestyrelsen skal komme med en plan til næste generalforsamling omkring, hvad pengene fra 
kontingentet skal bruges til.  
Ideer modtaget pt. er: Bænke, lys på større veje drevet af solceller, så man undgår kabeltræk 
og forbedring af veje. Legeplads er også foreslået, men er meget dyrt at etablere og derfor 
arbejdes der ikke videre med det. Der henvises til legeplads på Agger tange og ved 
feriecenteret ved havnen. De må gerne benyttes! 
Foreningen vil arbejde på at have en stabil kassebeholdning på ca. 50-75.000 kr. til 
uforudsete udgifter, men penge udover dette beløb, vil så vidt muligt blive brugt til 
forskønnelse af området. Har man nogle ideer til forskønnelse af vores område vil 
bestyrelsen fortsat gerne have forslag hertil. 

 
2. Status på fibernet  
Vi skulle som grundejerforening tilkendegive om vi var interesseret i fibernet. Det 
tilkendegav godt 70 sommerhuse og derfor er Agger nordre Sommerhusområde blevet 
opprioriteret af Thy-Mors energi. Altibox som skal levere trafik i kablerne registrerer 
tilmeldingerne. Nu skal vi nemlig tilkendegive, at vi vil tegne abonnement på minimum 6 
mdr. fiberbredbånd, og der skal være minimum 34 forhåndstilmeldinger hos Altibox før Thy-
Mors Energi vil starte på grave-arbejdet. 
 
De som havde tilkendegivet interesse på forhånd har således allerede modtaget en mail fra 
Altibox. Og der er stadig mulighed for at alle kan tilmelde sit hus til fiberbredbånd, også 
selvom man ikke har tilkendegivet interesse på forhånd. 
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Det er altså nu man skal melde sit hus til fibernet! Seneste frist er 15/3 2017.  
 
Man tilmelder sit hus ved at sende en e-mail til Morten Bøggild Andersen hos Altibox på 
mba@altibox.dk. E-mail skal indeholde: 
 

 Navn 

 Adresse – Både privat og til sommerhuset 

 Postnummer og by – Både privat og til sommerhuset 

 e-mailadresse 

 Telefonnummer 
 

Og nok så vigtigt skal man angive hvilke tjenester man ønsker. Altså internet, tv osv. 
Er man i tvivl så ring til Morten Bøggild Andersen på 60 23 11 27 

 
Hvis der er 34 eller flere som tilmelder deres huse inden 15/3 2017 forventes gravearbejdet at 
starte allerede i marts 2017 og opkobling forventes afsluttet 2. kvartal 2017. 

 
3. Ændret tekst i velkomstskrivelse 
Byen ejer jo i fællesskab en købmand. Støt den når I er i sommerhus, så vi alle hjælper til at 
bevare købmanden Velkomstteksten vil blive ændret således at nye ejere bliver orienteret 
om VORES købmand og muligheden for køb af anparter. 
 
4. Økonomisk status 
Året resultat 4.594 kr. 
Kassebeholdning 23.910 kr. 
Egenkapital 122.322 kr. 
 
5. Indkomne forslag, kommentarer eller forespørgsler fra grundejere 
Der er modtaget forslag omkring grundejerforeningens deltagelse i arbejdet omkring 
kystsikring omkring Agger. Forslaget er stillet af Jens Pedersen, Blishønevej 1. Jens vil gerne 
være repræsentant for grundejerforeningen i dette arbejde, og dette har Jens naturligvis 
bestyrelsens fulde opbakning til, og hvis det bliver nødvendigt kan Jens kontakte bestyrelsen 
som så vil hjælpe yderligere til. Jens inviteres med til næste bestyrelsesmøde, hvor han kan 
informere om arbejdet i projekt kystsikring.  
 
6. Dato for næste bestyrelsesmøde. 
13. maj 2017 kl. 12.00 og efterfølgende ordinær generalforsamling kl. 13.00. 
 
7. Eventuelt  
Projektgruppen Agger, Krik og Vestervig afholder visionsmøde lørdag den 4. marts i Vestervig 
Agger Aktivitetscenter. 
Michael Bank og Kristian Mark var d. 27. oktober 2016 med til det stiftende møde i 
projektgruppen, hvor formålet i almindelighed var, at samle de forskellige foreninger i området, 
således at man kunne arbejde i samme retning på forskellige forbedringstiltag i området ved 
Agger, Krik og Vestervig. 
 
Formålet er dog i særdeleshed via samarbejde at satse på i fællesskab at kunne tiltrække 
fondsmidler. Derigennem vil man skabe fornyet udvikling af fritidsliv i området omkring Agger, 
Krik og Vestervig, således at man dels kan tiltrække flere turister til området og dels sikre at 
området generelt forbedres.  
 
Næste møde i projektgruppen er 4. marts 2017 kl. 10.00-14.00. Alle er inviteret til at deltage. 
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