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REFERAT 

Emne  
Dato  

Bestyrelsesmøde 
24. marts 2018 

Klokken 
Sted  

13:00 – 14.00 
Rubyvej 45, Agger 

Referent 
Referatdato 

Rasmus Clemmensen 
24. marts 2018 

 

Dagsorden:   
 
1. Opfølgning fra sidste møde  
2. Status vejvedligeholdelse  
3. EU’s persondataforordning  
4. Medlemskab af ”Foreningen Landsbyklyngen: Agger – Krik – Vestervig”   
5. Økonomisk status 
6. Indkomne forslag, kommentarer eller forespørgsler fra grundejere 
7. Dato for næste møde (12. maj 2018 kl. 12) 
8. Eventuelt  
     
 

1. Opfølgning fra sidste møde 
Der er opsat bænke flere steder i sommerhusområdet. Der er to bænke mere, 
som vil blive opsat af Kristian, Erling og Aksel i løbet af 2018. 
 

2. Status vejvedligeholdelse 
Bestyrelsen har modtaget 2 henvendelser i løbet af 2017 omkring mangelfuld 
vejvedligeholdelse. Thisted kommune har almindelig vejvedligeholdelse i vores 
område, hvor de har forpligtet sig til at ordne vejene 3 gange pr. år. Det betales 
via ejendomsskattebilletten og udgør pt. 250 kr årligt.  
Der har været mere nedbør i efterårs- og vinterperioden, hvilket skader vejene i 
sådan en grad, at almindelig vejvedligeholdelse ikke har været tilstrækkelig på 
alle vores veje. Kommunen har foreslået at noget af rabatten skal fjernes flere 
steder, så vandet kan løbe af vejen. Det er gældende for Spovevej, Mågevej, 
Blishønevej, Fuglsøvej og Sivsangervej. Vi har fået et tilbud på ca. 18.000 kr. for 
denne ekstra vejvedligeholdelse.  
Der er 37.000 kr. på vejfondens konto og vurdering af ovenstående renovering 
tages op på næste generalforsamling. Det koster penge at få kørt blandet sand, 
jord, grus mv. væk fra området, så derfor bliver generalforsamlingen spurgt til, 
om der er nogle som kan bruge noget vejrabat (blandet jord, sand, grus mv.)  

 
 

3. EU’s persondataforordning  
Træder i kraft 25. maj 2018. Vi skal ved henvendelse straks kunne fremvise de 
personoplysninger som foreningen har registreret såsom e-mailadresse, adresse, 
navn mv.  
 
Foreningen har i dag et CVR-nummer, da vi tidligere havde værdipapirer. 
Værdipapirerne er solgt, og der er derfor ikke brug for at have CVR-nummer 
mere. Bestyrelsen vil derfor slette foreningens CVR-nummer i 2018.  



  

   

Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde  www.agger-ans.dk 
Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2018  Side 2 af 2 

En forening uden CVR-nummer formodes ikke at være omfattet af EU’s 
persondataforordning og der gøres ikke yderligere. 
 

 
4. Medlemskab af ”Foreningen Landsbyklyngen: Agger – Krik – Vestervig”  

Bestyrelsen vurderer at landsbyklyngens aktiviteter gavner hele området. Således 
også Agger nordre Sommerhusområde. Kontigentet er 500kr./ år for foreninger. 
Kresten overfører pengene fra foreningen i foråret 2018. 
 

5. Økonomisk status 
God økonomi i foreningen. 
Bankbeholdning udgør 133.000 kr. 

 
6. Indkomne forslag, kommentarer eller forespørgsler fra grundejere 
  Ingen indkomne forslag.  
 
7. Dato for næste bestyrelsesmøde.  
12. maj 2018 kl. 12.00 og efterfølgende generalforsamling kl. 13.00. 
 
7. Eventuelt  
På det nyligt afholdte fælles foreningsmøde i Agger, fik foreningen ros for bænkene 
opsat i området. 
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