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REFERAT 

Emne : 
Dato : 

Generalforsamling 
13. maj 2017 

Klokken : 
Sted : 

13:00 – 16:00 
De sorte Huse, Agger 

Referent: 
Referatdato: 

Rasmus Clemmensen 
13. maj 2017 

 

Dagsorden:  1. Valg af dirigent 

  2. Formandens beretning  

  3. Regnskabsaflæggelse for 2016 

  4. Fremlæggelse af budget for 2018 

   5. Fastlæggelse af kontingent for 2018 
    (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent) 

      6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor 

Bestyrelse: Michael A. Bank, formand   (på valg – villig til genvalg) 
  Axel Nielsen, næstformand/ områdeformand   (på valg – villig til genvalg) 
 Kristian Mark, områdeformand   (på valg – villig til genvalg) 
 Kresten Jensby Søgaard, kasserer   (Ikke på valg) 
 Rasmus Clemmensen, sekretær   (Ikke på valg)  
  
Suppleanter; Jan Bruun Kynde, 1. suppleant (på valg – villig til genvalg) 

 -----                       , 2. suppleant (på valg – Ingen valgt) 
 

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

  7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller indkomne forslag 
  a) Ændrede nye fartbegrænsende foranstaltninger på Fuglsøvej v. Peer og Lene Stakroge, isfuglevej 4.     

 

  8. Eventuelt 

  
 

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

 

1. Valg af dirigent 

Michael A. Bank foreslår Søren Nielsen, spovevej 11, som dirigent. Generalforsamlingen accepterede dette 
valg uden modkandidater.  

Søren startede med at give ordet videre til formanden. 
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2. Formandens beretning 

Velkommen til generalforsamling i Agger Nordre Sommerhusområde. 
 
Generalforsamlingen skal ifølge foreningens vedtægter afholdes inden udgangen af maj, og derfor er vi 
samlet her i De sorte Huse som traditionen byder. Vi har ved flere lejligheder erfaret at det har været 
fordelagtigt for fremmødet på generalforsamlingen når den er blevet afholdt i forbindelse med en 
helligdag. Sidste år blev generalforsamlingen derfor afholdt pinselørdag, og i år er det store Bededag 
som falder fordelagtigt for os her i midten af maj 
 
Vejvedligeholdelse: 
Vejene har tidligere været en opgave som bestyrelsen har skullet forholde sig fortløbende til henover 
året, men det har faktisk slet ikke været nødvendigt i det forgangne år. Der har været enkelte 
bemærkninger omkring huller i vejen ved chikanerne, men herudover har vejene bare været i orden 
hele tiden 
 
Tidligere da vejene blev vedligeholdt af en lokal vognmand, skulle vejformændene jævnligt tage skridt 
til nødvendige vedligeholdelsesmæssige tiltag, men siden 2011 hvor vejvedligeholdelsen overgik til 
Thisted Kommune, er dette ændret markant, og i det forgangne år har det faktisk slet ikke været 
nødvendigt med tiltag fra vejformændene, så det er fortsat bestyrelsens vurdering, at det var en rigtig 
beslutning at lade vejvedligeholdelsen overgå til kommunen, både hvad angår pris og kvalitet. 
 
Og hvad er så prisen for den kommunale vejvedligeholdelse har nogen spurgt? 100 kroner plus moms. 
Og dertil 9 kr. i administrationsbidrag - som der ikke betales moms af. I alt 134 kr. om året pr. 
sommerhusgrund 
 
Vi kan til stadighed med beklagelse konstatere, at nogle få grundejere af forskellige principielle årsager 
ikke vil tilslutte sig ordningen, for den er jo frivillig skal vi hele tiden huske på. 
 
Telefonnumre 
På generalforsamlingen i 2014, blev nabohjælp drøftet, da der havde været et par episoder med 
udefrakommende som kom kørende i en varebil og tog bestik af husene inden de så tillige røvede nogle 
huse. Nabohjælp blev vedtaget på den måde at medlemmerne kunne sende sit telefonnummer til 
bestyrelsen, som derpå kunne føje det til medlemslisten på hjemmesiden. Ideen var selvfølgelig, at 
grundejerne skulle have mulighed for at få hurtigt fat på hinanden i nødstilfælde, eller andre 
presserende situationer. F.eks. var nogle i vinters kørt hjem, med terrassedøren i sommerhuset stående 
åben. 
 
Tilstrømningen af numre går dog fortsat trægt. Første år var registreret 12 telefonnumre. Sidste år kom 
yderligere 10 nye numre til, så vi nåede 22 telefonnumre. Det tal har vi mere end fordoblet det seneste 
år således at der nu er registreret telefonnumre på 46 huse. Til sammenligning kan det nævnes, at vi 
har registreret e-mailadresser på 189 huse. 
 
Opfordringen skal derfor igen lyde på, at man får sit telefonnummer føjet til medlemslisten på 
hjemmesiden. Nogen har allerede været glade for deres registrering. (I kan sende en mail til 
formanden/bestyrelsen for registrering af jeres telefonnummer) 
 
Hjemmeside 
Omkring hjemmesiden må vi, som det var tilfældet med vejene konstatere at tingene kører 
upåklageligt. Faktisk er der nogen som i det forløbne år har kastet sin kærlighed på vores hjemmeside, 
idet vi fik en e-mail fra Tyskland om, at nogen gerne ville placere bannerreklamer på foreningens 
hjemmeside. Henvendelsen blev dog forbigået uden svar fra vores side, og hjemmesiden ligner således 
fortsat sig selv - uden reklamer. 
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Fibernet 
Hjemmesider ses jo bedst når man har ordentlig båndbredde på sin internetforbindelse, og på den front 
har det hidtil stået sløjt til i vores område, men det gør det ikke meget længere. På sidste års 
generalforsamling foreslog Poul Kraskow, at foreningen skulle søge om støtte fra regeringens såkaldte 
bredbåndspulje til etablering af internet i yderområder. Forslaget blev vedtaget med den ekstra 
tilføjelse at man ved samme lejlighed også kunne undersøge muligheden for at få fibernet til området. 
Og den undersøgelse kom ikke til at tage lang tid, for Erik Linnet med sommerhus på Mågevej, vidste at 
Thy-Mors Energi gerne ville lægge fibernet ned i vores veje, og da Erik samtidig vidste præcis hvem han 
skulle kontakte, holdt Erik og undertegnede møde med fiberchef Lars Peter Christiansen hos Thy-Mors 
Energi allerede d. 24. juni. 
 
På dette møde kom det frem at Agger nordre Sommerhusområde, bortset fra enkelte områder i Thisted 
by, er den sidste sammenhængende bebyggelse i Thy uden fibernet, hvilket skyldes, at Thy-Mors Energi 
havde haft indtryk af, at vi ikke havde nogen interesse i den slags, men hvis vi kunne påvise at vi var 
interesserede ville Thy-Mors Energi lægge fibernet ned i foreningens veje kvit og frit. I samråd med 
Morten Bøgild fra AltiBox, blev der derfor straks usendt et brev til alle medlemmer indeholdende en 
interesseforespørgsel vedr. fibernet. Her skulle mindst 30 % af foreningens grundejere tilkendegive 
deres interesse, og i begyndelsen af september blev den milepæl nået. Det betød at Fibernet i Agger 
nordre Sommerhusområde skulle indgå i Thy-Mors Energis planlægning af deres opgaver for de næste 
par år. 
 
Henover vinteren sender både jeg selv og Erik Linnet et par skriftlige henvendelser til Thy-Mors Energi 
og d. 2. februar meddeler Lars Peter Christiansen, som i mellemtiden er blevet direktør fra Thy-Mors 
Energi, så, at de havde haft mulighed for at redisponere nogle arbejder, hvilket betød, at de faktisk 
kunne påbegynde arbejdet i vores område allerede ultimo marts - dog forudsat at 
15 % af grundejerne har givet forpligtende tilsagn og tilmeldt deres hus hos Altibox inden d. 15. marts. 
Vi skulle dog kun hen til 28. februar før også denne milepæl var nået. 
 
I talende stund er arbejdet således allerede godt i gang, hvilket man ikke har kunnet undgå at 
bemærke. Antallet af tilmeldte huse var i onsdags 58, svarende til 25 %. Selvom tilslutningen altså 
synes at være stor er det tal faktisk er noget lavere en Altibox og Thy-Mors Energi havde forventet i 
lyset af deres erfaringer, men det slår dog ikke skår i glæden.  Arbejdet forventes afsluttet i slutningen 
af juni og opkoblingen af de tilmeldte huse vil finde sted i løbet af 3. kvartal. Jeg vil gerne sende en tak 
til Erik Linnet i den her forbindelse, for uden Eriks gode forbindelser, eller netværk hvis jeg må bruge det 
ord i denne sammenhæng, havde vi ikke stået her blot et år senere med de første fiberkabler lagt i 
vejene. 
 
Landsbyklynge 
Agger er jo andet og mere end vores grundejerforening, og selvom vores forening har været længe om 
at koble sig på en moderne internetforbindelse, så er Agger faktisk temmelig moderne på anden vis. 
Landsbyklynger er nemlig tidens løsen på udfordringerne i Danmarks yderområder. I en landsbyklynge 
finder flere landsbyer sammen i et nyt fællesskab, hvor byerne og deres borgere samles om, deler og 
fordeler alt med hinanden, lige fra identitet over institutioner og foreninger og til rekreative tilbud. I 
landsbyklyngerne bruger landsbyerne hinandens styrker til at udvikle den enkelte landsby og hele 
klyngen. 
 
D. 27. oktober kl. 19.00 holdt Agger, Krik og Vestervig samarbejds- og visionsmøde, hvor snart sagt alle 
foreninger i de tre byer var repræsenteret, således og vores forening.  Mødet mundede ud i en 
beslutning om at fortsætte samarbejdet. 
 
D. 3. marts mødte 100 borgere op i Aktivitetscenter Vestervig-Agger, hvor man kunne komme med sine 
drømme for området og dermed være med til at præge udviklingen. 
Noget af det man havde specielt fokus på denne dag, var ideer inden for friluftsliv, som man vurderer 
at den sydlige del af nationalpark Thy skaber nogle gode rammer for. 
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Arbejdet fortsætter og man overvejer at omdanne vision Agger-Krik-Vestervig til en egentlig forening. 
 
Kystsikring 
Igen d. 21. marts var der stormøde i Aktivitetscenter Vestervig-Agger, hvor borgere fra området 
diskuterede kystsikring med repræsentanter fra Kystdirektoratet. Det mest håndgribelige der kom ud af 
dette møde, var en tilkendegivelse om etableringen af fem bølgebrydere ved høfte 96, som er det mest 
udsatte sted på vores del af kysten. 
 
Initiativtagerne til dette møde var bl.a. Jens Pedersen med sommerhus på Blishønevej og Hans Erik 
Nørgaard fra Agger som mange vil kende. 
 
Købmand 
Her til sidst vil jeg benytte lejligheden til at ønske Købmandsbutikken tillykke med sin et års fødselsdag i 
morgen. Det vil vist føre for vidt her at redegøre for butikkens drift i detaljer, men butikken har i det 
forgangne år bl.a. fået LED-belysning og er blevet efterisoleret. Begge dele er noget der bidrager til en 
bedre bundlinje. Antallet af varenumre der oprindeligt var planlagt til omkring 1500 er allerede nu 
oppe på 3800. Dvs. 3800 forskellige varer. Det forlyder da også at butikken overordnet set er i en god 
gænge, hvilket er rigtig glædeligt for byen.  
 
Med disse ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlings videre drøftelse. Tak.  

 
 
Søren Nielsen påpegede at købmanden pt. har 24-2500 varenumre, men var enig i, at det tyder på 
fremgang for købmanden. 
 

 

3. Regnskabsaflæggelse for 2016 

Kassereren redegjorde for regnskabet.  

 

4. Fremlæggelse af budget for 2018 

Budgettet blev gennemgået. 

Jimmy Fisker spurgte til det forhøjede budget på vedligeholdelse af området. Kresten svarede, at 
bestyrelsen vil bruge lidt flere penge på forskønnelse af området, og derfor er budgettet hævet i forhold til 
de forrige år. Bestyrelsen har nogle få konkrete planer, men er lydhør for forslag fra forsamlingen. 

Der var spørgsmål til fordobling af indtægterne for 2017 i forhold til 2016. Fordoblingen skyldes, at 
kontingentet er sat op fra 100 kr. til 200 kr. pr. år, som blev vedtaget på sidste års generalforsamling. 
 

5. Fastlæggelse af kontingent for 2018 

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet er uændret. Ingen bemærkninger hertil.  

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor  

De bestyrelsesmedlemmer, som var villige til genvalg blev genvalgt.  
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Jens Pedersen, Blishønevej 1 blev valgt som 2. suppleant. 

Kaj Leegård var ikke villig til genvalg som intern revisor. Lone Fisker, Bekkasinvej 22, blev valgt. 

7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller indkomne forslag 

 a) Flere fartbegrænsende foranstaltninger på Fuglsøvej f.eks. i form af vejbump. Peer og Lene Stakroge, 
Isfuglevej 4. 

Forslagsstiller var ikke til stede på generalforsamlingen, men forslaget blev drøftet af forsamlingen. 
Snakken gik på fartdæmpende foranstaltninger i området generelt, hvor skiltning, vejbump, chikaner mv. 
blev debatteret.  

Jimmy Fisker, Bekkasinvej 22, fortalte forhistorien omkring vejchikaner: Det var den daværende bestyrelses 
plan, at etablere 3 chikaner på ovenstående vejstrækning, men det var dengang ikke muligt at komme 
igennem med forslaget hos kommunen. Aftalen blev, at såfremt foreningen kan påvise, at 2 chikaner ikke 
sænker farten tilstrækkeligt, kan man søge om lov til at etablere en 3. vejchikane.  Hvordan vi så skal påvise 
dette, vides ikke.  

Der har tidligere også været undersøgt muligheden for vejbump, hvilket kommunen dog helt har afvist som 
en mulighed.  

De tidligere vejchikaner menes at have kostet omkring 25-30.000 kr. pr. styk.  

 

Søren Nielsen, Spovevej 11, foreslog at skiltning med 20-30 km/t kunne være en mulighed for at få bilister 
til at sænke farten på bl.a. Fuglsøvej. Det blev nævnt, at der allerede er sat 30 km/t skilte op på 
vejstrækningen af foreningen, selv om kommunen egentlig har anlagt vejen som en alm. landevej.  

 

Det blev drøftet, at hastigheden på flere veje er for høje, og at det ikke kun er et problem på Fuglsøvej. 

 

Der blev stemt om, hvorvidt bestyrelsen skal arbejde videre med forslaget omkring en ekstra vejchikane 
eller lignende for Fuglsøvej i henhold til det indkomne forslag, men ingen stemte for, og forslaget blev 
derfor afvist. 

 

8. Eventuelt 

Orientering om trolderuter i Agger ved Jimmy Fisker, Bekkasinvej 22. 

Trolderuter er udbredt flere steder og de vinder frem overalt. Der er pt. 1.500 brugere på landsplan.  

Kirsten Borger har udviklet trolderuter og hun har tilbudt oprettelse af trolderuter i Agger gratis. 
Trolderuter er en form for skattejagt på mobil og tablet. Spillets historie er bygget op omkring en 
troldefamilie på 9 trolde. Der er for eksempel en trold (den der er rettet mod voksne), som lærer brugerne 
om urter til brug i brændevin. I Agger er der 1 trolderute med 14 poster på ca. 2,5 km. Man får en historie 
fortalt om det pågældende område, når man finder frem til posten (”skatten”). Ved hver post skal man 
svare på et spørgsmål for at komme videre. Ruten i Agger starter og slutter ved Agger købmand (Vesterhavs 
ruten). Der er åbning af ruten torsdag den 1. juni, hvor der forhåbentligt dukker en masse op. Der vil 
desuden blive en mindre rute for mindre børn omkring De Sorte Huse. Se mere information på 
www.trolderuterne.dk eller hent en folder ved købmanden eller turisthytten, hvor de vil være tilgængelige 
efter den 1. juni. 

Hvis ruten bliver en succes, kan der blive tale om en udvidelse af ruten, men det er for tidligt at sige med 
sikkerhed på nuværende tidspunkt.  

http://www.trolderuterne.dk/
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Generel ros fra forsamlingen til Jimmy Fisker for initiativet med trolderuter, som der er enighed om er et 
aktiv for byen/området. 

 

Forslag fra Erling, Bekkasinvej 20: Flere bænke ønskes sat op i sommerhusområdet, eksempelvis midt på 
Mågevej og Isfuglevej. Der er pt. sat 3 bænke op i området. Hvis der ønskes flere bænke, vil Kristian Mark 
og Axel sætte flere op. Henvend Jer til Kristian, hvis I har konkrete ønsker til placering af bænke i vores 
område. 

 

Bemærkning fra Lone Fisker, Bekkasinvej 22: Der er mange katte i området. Mange af 
skraldespandsstativerne er i dårlig stand og bliver ”angrebet” af dyr.  

Det drøftes i forlængelse heraf, at både katte, ræve og dådyr går i skraldespandene, hvor affald derfor 
spredes rundt på grundene.  

Der opfordres til at alle anskaffer sig et skraldespandsstativ, som ikke kan åbnes af dyr. Man kan evt. selv 
omkranse sit stativ med f.eks. en trækasse, så skraldespandsposen ikke er så let tilgængelig for dyrene.  

Der gøres opmærksom på, at man for 30 kr. kan købe en ekstra ”strip” ved købmanden i Agger, som kan 
sættes omkring en almindelig klar affaldssæk og stilles ud til skraldespanden, hvorved dagrenovation så 
tager den ekstra affaldssæk med. Kan særligt også anbefales til huse med udlejning. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet. 


	Referat

