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REFERAT 

Emne : 

Dato : 

Generalforsamling 

12. maj 2018 

Klokken : 

Sted : 

13:00 – 15:30 

De sorte Huse, Agger 

Referent: 

Referatdato: 

Michael Bank 

15. maj 2018 
 

Dagsorden:  1. Valg af dirigent 

  2. Formandens beretning  

  3. Regnskabsaflæggelse for 2017 

  4. Fremlæggelse af budget for 2019 

   5. Fastlæggelse af kontingent for 2019 

    (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent) 

      6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor 

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

 Jens Pedersen, 2. suppleant (på valg – villig til genvalg) 
 

Interne revisorer: Grete Johansen (på valg – villig til genvalg)   
 Lone Fisker (ikke på valg) 
 

  7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller indkomne forslag 

  a) Afretning af rabatter på Spovevej, Mågevej, Blishønevej, Fuglsøvej og Sivsangervej. 
  Jf. referat fra bestyrelsesmøde d. 23.03.20198 
  Forslagsstiller: Bestyrelsen 
 

b) Agger-ANS støtter med et for foreningen passende 10 års rentefrit lån, som vil gå til 
at financiere projektet med ombygning af lager og personalefaciliteter i vores 
købmandsbutik 

  Forslagsstiller: Søren Nielsen, Spovevej 13     

 

  8. Eventuelt 

  
 

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

 

1. Valg af dirigent 

Michael A. Bank foreslår Søren Nielsen, spovevej 13, 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. 
 
Det har jo lige været Kristi Himmelfartsdag og det er således ikke helt tilfældigt at vi holder 
generalforsamling netop i dag. Erfaringen fortæller os nemlig at fremmødet på 
generalforsamlingen så at sige nyder godt af en nærliggende helligdag. Forrige år blev 
generalforsamlingen derfor afholdt pinselørdag, og sidste år var det store Bededag som faldt 
fordelagtigt i maj, for generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne afholdes inden udgangen af 
maj. 
 
Vejvedligeholdelse: 
Vejenes vedligeholdelse er jo foreningens vigtigste opgave, og i de seneste år har 
vejvedligeholdelsen i alt væsentlighed været en opgave, som bestyrelsen faktisk ikke har haft 
grund til at bekymre sig om.  
 
Det tilskriver vi, at vejvedligeholdelsen for syv år siden overgik til Thisted kommune, som ikke 
bare har det rigtige materiel til opgaven men også folk med de rette kompetencer til at løse 
opgaven, og selvom det fortsat er bestyrelsens vurdering, at det var en rigtig beslutning at lade 
vejvedligeholdelsen overgå til kommunen, både hvad angår pris og kvalitet, så vokser træerne 
ikke ind i himlen.  
 
I det forgangne år har bestyrelsen modtaget henvendelser om at den megen nedbør der har 
været i efterårs- og vinterperioden bliver liggende på vejene som mindre søer. Henvendelserne er 
kommet fra medlemmer på henholdsvis Spovevej, Isfuglevej, Mågevej og Blishønevej, ligesom 
opmærksomheden igen er blevet henledt på at vejen ved Blishønevej 15 – 19 slet ikke er blevet 
vedligeholdt. Det er stikvejen, som fører op til diget, der ved en beklagelig fejl konsekvent er 
blevet negligeret.  
 
Sidstnævnte er der i talende stund rådet bod på, idet kommunens folk ordnede stikvejen straks 
de blev gjort opmærksomme på miseren. Derimod er der endnu ikke truffet foranstaltninger som 
kan afbøde tendenserne til vandansamling på vejene, da det vil kæve en ekstraordinær indsats af 
kommunen of dermed påføre foreningen en ekstraordinær udgift.  
 
Lars Kristian Jensen fra Materielgården i Hurup har været på besigtigelse i området sammen 
med Kristian Mark, og på den baggrund foreslået at noget af rabatten skal fjernes flere steder, 
således at vandet bedre kan løbe af vejen. Foreningen har fået et tilbud på 18.400 kr. for denne 
ekstraordinære vedligeholdelsesmæssige indsats som vil gælde Spovevej, Mågevej, Blishønevej, 
Fuglsøvej og Sivsangervej.  
 
Da det er generalforsamlingen der skal træffe beslutning om afholdelse af ekstraordinære 
udgifter i denne størrelsesorden, er kommunens tilbud stillet som forslag til behandling under 
dagsordenens punkt 7. 
 
Telefonnumre 
I 2014 blev nabohjælp vedtaget på den måde at medlemmerne kunne sende sit telefonnummer 
til bestyrelsen, som derpå kunne føje det til medlemslisten på hjemmesiden. På denne måde får 
grundejerne mulighed for at få hurtigt fat på hinanden ikke bare i nødstilfælde, men også i andre 
mere fordelagtige situationer.  
 
Det må f.eks. siges at være en fordelagtig situation, at man kan få udlejet sit sommerhus i en 
længere periode, såfremt lejeren samtidig har mulighed for at leje naboens hus. Telefonopkaldet 
til naboen ville blot være et museklik væk, såfremt naboens telefonnummer altså kunne findes på 
medlemslisten. Desværre var dette bare ikke tilfældet. Heldigvis endte situationen dog lykkeligt 
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da en fælles indsats fik tilvejebragt telefonnummeret – for bestyrelsens telefonnumre kan jo 
findes på hjemmesiden. 
 
Tilstrømningen af numre går dog fortsat trægt. Vi er på fire år gået fra 12 huse med 
telefonnummer til 52. Fra 12 over 22 og 46 til i år altså 52. Til sammenligning har vi registreret e-
mailadresser på 190 huse. 
Opfordringen skal derfor igen lyde på, at man får sit telefonnummer føjet til medlemslisten på 
hjemmesiden. Det kan faktisk vise sig at være fordelagtigt. 
 
Hjemmeside 
Og hjemmesiden, ja den kører i det store hele upåklageligt. Der har været spørgsmål til login på 
medlemslisten. Det skyldes at Incendium som drifter vores side har højnet sikkerheden. Man skal 
derfor huske at skrive ”https” i adresselinjen, da siden med medlemslisten ellers ikke vises. 
 
Hjemmesider vises ellers med formidabel hastighed i vores område. En tysk lejer i et hus med 
fibernet tilkendegav således, at det var imponerende at tage i sommerhus ved ”Nordseeküste” i 
Agger og opleve hastigheder på internettet, som han aldrig ville kunne få i Hamborg. Det er 
nemlig i disse dage et lille års tid siden at der blev åbent for trafikken i områdets fibernet, og alle 
tilbagemeldinger herom har uden undtagelse været positive. 
 
Persondataforordning 
Apropos hjemmeside og medlemmer så træder EU’s persondataforordning i kraft d. 25. maj, og 
det berører også vores forening. Persondataforordningen stammer oprindelig fra Europa-
Kommissionen som i 2012 fremlagde et forslag til en persondatareform, der blandt meget andet 
har til formål at give EU-borgere markant bedre kontrol over deres personlige data. Det betyder, 
at det bliver sværere for en virksomhed at indsamle og udnytte personlige data, uden at EU-
borgeren aktivt har givet virksomheden tilladelse til det. 
 
Incendium der drifter vores hjemmeside er jo en virksomhed, og da vores data ligger hos 
Incendium har foreningen måttet indgå en såkaldt databehandleraftale med dem. I modsat fald 
ville vores hjemmeside blive lukket d. 25. maj. 
 
Landsbyklynge 
Agger er jo andet og mere end vores grundejerforening, og d. 27. oktober forrige år holdt Agger, 
Krik og Vestervig et indledende samarbejds- og visionsmøde, som mundede ud i en beslutning 
om at fortsætte samarbejdet, og i marts sidste år dannede man foreningen ”Landsbyklyngen 
Agger Krik og Vestervig” og valgte en bestyrelse.  
 
Man identificerede seks projekter, der har denne forenings fokus pt.: Højest prioriteret er 
Fjordbadet i Krik. Dernæst følger i ikke prioriteret rækkefølge: Fælleskalender for områdets 
aktiviteter, samarbejde med Thyborøn omkring færgefarten, stisystem fra Agger til Krik, 
involvering af skoleklasser til øget innovation og den fortsatte udvikling af Agger havn.  Det skal 
nævnes, at privatpersoner kan melde sig ind i foreningen for 100 kr. årligt og virksomheder/ 
foreninger kan være medlem for 500 kr. årligt. Vores forening er blevet medlem i år. 
 
Det skal også nævnes, at landsbyklyngens arbejde allerede begynder at bære frugt. Thisted 
Kommunes erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalg har nemlig i september måned bevilget 
150.000 kr. til en forprojektering af fjordbadet i Krik, efter at dette arbejde ellers havde ligget i 
mølpose i fem år. 
 
Kystsikring 
I vores midte her i foreningen har vi Jens Pedersen, som har gjort en beundringsværdig indsats 
for byen ved sit arbejde for at få opgraderet kystsikringen ved Agger. At også dette arbejde har 
båret frugt, kunne man forvisse sig selv om i september måned, hvor maskinerne arbejdede på 
højtryk med at lave den nye kystsikring. 
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Kystdirektoratet forklarer at kystprofilen er gjort fladere, da det eliminerer behovet for decideret 
kystbeskyttelse. Der er etableret oversvømmelsesbeskyttelse og en erosionsbeskyttelse. 
Oversvømmelsesbeskyttelsen består primært af en tilbagetrukket klit mellem Flade sø og 
Vesterhavet, mens erosionsbeskyttelsen skal forhindre at vandet spiser af kysten, og til det skal 
der bruges regelmæssig fodring af kysten og bølgebrydere. Derfor er der som afslutning på 
kystbeskyttelsesprojektet etableret fem nye bølgebrydere ved høfte 96 lidt nord for Agger. 
 
Det hedder sig at den nye kystsikring skal kunne modstå storme så voldsomme, at de statistisk 
set kun forekommer én gang på hundrede år.  
 
Vesterhavsvej 
En enkelt nælde er der i buketten her fra Agger, nemlig Vesterhavsvej, som ikke ser for køn ud. 
Kommunen havde tidligere stillet i udsigt, at Vesterhavsvej ville få ny asfalt i år, men nu hedder 
det sig, at det tidligst bliver i 2019. Ja, det bliver da forhåbentlig ikke senere. 
 
Købmand 
Vesterhavsvej fører som bekendt lige hen til købmandsbutikken, som lige straks fylder to år. Jeg 
skal ikke her redegøre for driften af købmandsbutikken, den generalforsamling er overstået, men 
blot konstatere, at det faktisk går meget godt, hvilket ubetinget er rigtig positivt for byen. 
 
Hvad der ikke er specielt positivt er at lager og baglokaler er i en ganske ringe forfatning. Visse 
dele kan formentlig ikke holde til endnu en vinter. Der mangler også acceptable faciliteter til 
personalet – for der er ingen! Bl.a. derfor er der planer om at ombygge lager- og personale-
faciliteter i butikken, og det var jo noget foreningen måske kunne bidrage til økonomisk? Forslag 
om dette spørgsmål kommer nemlig også til behandling under dagsordenens punkt 7. 
 
Hermed vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen. Tak for ordet 

  
 
Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer 
 

3. Regnskabsaflæggelse for 2017 

Kassereren redegjorde for regnskabet, som blev godkendt uden kommentarer. 

 

4. Fremlæggelse af budget for 2018 

Kassereren gennemgik budgettet. 

Kresten Søgaard forklarede at budgettet nærmest skulle ses som foreningens historiske indtægter og 

udgifter i fremskrevet form, for at vurdere om kontingentet er passende. Der må altså forventes mindre 

afvigelser fra det budgetterede. Budgettet blev godkendt uden kommentarer.  

 

5. Fastlæggelse af kontingent for 2018 

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet er uændret. Ingen bemærkninger hertil.  
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor  

De bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer, som var villige til genvalg blev genvalgt, med 

undtagelse af Jens Pedersen, Blishønevej 1, som blev valgt til bestyrelsen. 

Hanne Nielsen, Spovevej 13, valgtes som 2. suppleant. 

7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller indkomne forslag 

 a)  Afretning af rabatter på Spovevej, Mågevej, Blishønevej, Fuglsøvej og Sivsangervej. 
  Jf. referat fra bestyrelsesmøde d. 23.03.20198 
  Forslagsstiller: Bestyrelsen 

              

På baggrund af henvendelser om ansamling af vand på vejene har Lars Kristian Jensen fra Materielgården i 
Hurup sammen med Kristian Mark besigtiget foreningens veje. På Mågevej, Spovevej, Blishønevej, 
Fuglsøvej og Sivsangervej blev der identificeret steder, hvor det kunne være fordelagtig at skrælle rabatten 
af. 

Vurderingen fra Lars Kristian Jensen er, at der skal bruges 16 arbejdstimer med rendegraver, traktor m. 
vogn og to maskinførere. Det er vigtigt at vi kan henvise steder, hvor den overskydende jord kan læsses af 
uden problemer. Hvis den overskydende jord f.eks. skal køres ud til en vejgrøft i kommunen, vil det jo tage 
megen tid. Og denne tid skal foreningen også betale for, hvilket er en ret dårlig udnyttelse af de 18.400 kr. 
som tilbuddet lyder på. 

Generalforsamlingen diskuterede forslaget som blev vedtaget enstemmigt. Det blev derpå drøftet at det 
nok ville være acceptabelt at jorden blev lagt ind til siden og ”klappet flad”, idet der ikke var nogen som 
kunne udpege et sted i foreningen, hvor en større mængde jord og grus kunne henlægges. 

Søren Nielsen, foreslog at jorden kunne henlægges på de ubebyggede grunde på Fjordvej som kommunen 
selv ejer. Det blev afslutningsvis besluttet at foreslå jorden bortkørt til Fjordvej, og såfremt kommunen ikke 
accepterer denne placering, må overskudsjorden blive smidt til side og ”klappet”. 

 

b)  Agger-ANS støtter med et for foreningen passende 10 års rentefrit lån, som vil gå til at finansiere 
projektet med ombygning af lager og personalefaciliteter i vores købmandsbutik 

   Forslagsstiller: Søren Nielsen, Spovevej 13 

 

Søren gjorde rede for tilbygningsplanerne idet han også bemærkede, at der nok skulle mere end en enkelt 

vinter til at tage livet af de eksisterende bygninger, men de mest medtagne dele holder ikke mange år 

endnu. Planen er en ny effektiv lagerbygning på ca. 99 m2 uden stolper, med adgang igennem modtager-

slusen.  

Gulvet i lagerbygningen og flaskegården hæves op til butiksgulvniveau, idet der i dag er en højdeforskel på 

42 cm. med et underligt rampeforøb til følge. Den planlagte niveauudligning øger sikkerheden for personale 

og frivillige. Der etableres dertil et nyt rampesystem. 

I nuværende bygning etableres egnede personalefaciliteter og kontoret flyttes også 

Budget for til- og ombygningen lyder på 450.000, som man i videst muligt omfang ønsker at finansiere uden 

om den finansielle sektor. Hvis der bliver råd vil man også gerne have indkøbt nye frysere, som ikke bare vil 

øge salgsarealet, men også gøre butikken endnu mere energieffektiv, idet de nuværende frysere er 

temmelig ”strømtunge”. 

Forslaget mundede ud i en principiel drøftelse omkring det fordelagtige for foreningen i evt. at støtte 

købmandsbutikken på denne måde, og fordelene er alle af indirekte karakter såsom bedre salgspriser på 
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husene, bedre mulighed for udlejning af huse, bedre mulighed for på længere sigt at tiltrække en kapabel 

afløser i købmandsbutikken når Jens Christian trækker sig tilbage.  

Det blev derpå drøftet om en sådan anbringelse af penge var fordelagtig, men med henblik på at renten på 

bankontoen er 0 %, kunne den næsten ikke undgå at blive i hvert fald lige så fordelagtig. Bestyrelsen 

foreslog 50.000 kr. som er et beløb det evt. ville være forsvarligt at sætte af til dette formål uden på nogen 

måde at kompromittere foreningens økonomi. 

Det blev sendt til afstemning, at foreningen skulle yde købmandsbutikken et 10-årigt rentefrit lån på 50.000 

kr. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

8. Eventuelt 

Der blev stillet spørgsmål til årsagerne til den voldsomme beskæring af gyvel på diget nord for byen. 

Ingen af de tilstedeværende kunne redegøre herfor, men det blev taget til efterretning, at 

Naturstyrelsen må antages at vide hvad de gør og hvorfor. 

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede de fremmødte for god ro og 

orden. 

- - - - - - - - - -  

Efter generalforsamlingen holdt den nyvalgte bestyrelse et kort konstituerende møde.  

Konstitueringen blev: 

Michael A. Bank, Formand (it-ansvarlig). 
Jens Pedersen, Kasserer 
Rasmus Clemmesen, Sekretær   
Kristian Mark, 1. områdeformand               
Axel Nielsen, 2. områdeformand og næstformand 
 
 

 


