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REFERAT 

Emne : 

Dato : 

Generalforsamling 

18. maj 2019 

Klokken : 

Sted : 

13:00 – 15:00 

De sorte Huse, Agger 

Referent : 

Referatdato : 

Michael Bank 

20. maj 2019 
 

1)  Valg af dirigent 

2) Formandens beretning 

3) Regnskabsaflæggelse for 2018 (se vedlagte) 

4) Fremlæggelse af budget for 2020 

5) Fastlæggelse af kontingent for 2020  (bestyrelsen foreslår uændret kontingent) 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer 

 

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) 

 Jens Pedersen, kasserer  (ikke på valg) 

 Rasmus Clemmensen, sekretær (ikke på valg) 

  

Suppleanter: Jan Bruun Kynde, 1. Suppleant (på valg – villig til genvalg) 

 Hanne Nielsen,  2. Suppleant  (på valg -- villig til genvalg) 

Interne revisorer: Grete Johansen (ikke på valg) 

 Lone Fisker (på valg – villig til genvalg)  

 

7) Behandling af forslag fra bestyrelsen/indkomne forslag 

a) Det foreslås, at vi nedlægger vejchikanerne snarest. 

Forslagsstiller: Kresten Søgaard, Sivsangervej 24 

b) Ved regn opstår der hurtigt hullede veje, specielt ved den østlige chikane på 

Fuglsøvej, hvilket er hårdt ved bilerne, og derfor foreslår jeg, at der lægges en 

bunke stabilgrus ved denne chikane, så vi sommerhusejere selv kan fylde hullerne 

ud.  

Forslagsstiller: Mogens Echardt, Sivsangervej 5 

8) Eventuelt 

 
 

Formanden indledte med en kort velkomst inden man overgik til dagsordenen. 

1. Valg af dirigent 

Fra salen blev Søren Nielsen foreslået som dirigent. Søren accepterede valget. Der var ingen modkandidater.  

Dirigenten konstaterede først, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne og derpå 

ønskede han alle en god generalforsamling. 



  

   

Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde  www.agger-ans.dk 
Referat fra ordinær generalforsamling d. 18. maj 2019  Side 2 af 6 

Sensitivity: Internal 

2. Formandens beretning 

Velkommen til generalforsamling i Agger Nordre Sommerhusområde. 

Generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne afholdes inden udgangen af maj, og allerede da vi 

sidste år kunne se at Store Bededag i år faldt i midten af maj, lagde vi os fast på denne lørdag, hvis 

lokalerne her i De sorte Huse var ledige, og det var da heldigvis tilfældet. Grundejerforeningen har 

jo stadig denne meget fordelagtige gentlemens agreement med Agger Baadelaug om, at vi kan 

bruge faciliteterne her i husene til vores generalforsamlinger kvit og frit, så længe vi vedligeholder 

vejen der fører herhen.  

Vejvedligeholdelse: 

Aftalen om at grundejerforeningen skal vedligeholde vejen til de Sorte huse, har jo historisk set 

været ganske let for os at efterleve, idet vi alligevel har skulle holde alle vejene i vores eget område, 

så en vej fra eller til betød mindre. 

For otte år siden indgik foreningen aftale med Thisted kommune om, at de skulle forestå 

vejvedligeholdelsen, da de både har materiel og kompetencer til at binde an med opgaven, og det 

er fortsat er bestyrelsens vurdering, at vejene generelt er bedre vedligeholdt i dag, end de var med 

den tidligere ordning. Og selv om vi får meget for pengene, når man kigger på pris vs. kvalitet, så er 

der alligevel lidt malurt i bægeret.  

Sidste år besluttede vi derfor på generalforsamlingen at bruge 18.400,00 på at afhøvle rabatterne 

på udvalgte steder som en forebyggende foranstaltning imod at store nedbørsmængder bliver 

liggende på vejene som mindre søer, og denne ekstraordinære foranstaltning blev foretaget i 

forbindelse med den almindelige vejvedligeholdelse lige før påske. Derfor kan man nogle steder i 

rabatten se at der ligger græstørv, og grus m.m. i nogle sammenklappede bunker, men det bliver jo 

hurtigt overbegroet, og da alternativet var at betale for at få det bortkørt, blev denne anbringelse 

valgt. 

En mindre uforudset omkostning til vejvedligehold har vi dog valgt at afholde i år, idet chikanerne 

på Fuglsøvej var skæmmet af, at de inderste pullerter alle var blevet påkørt og derfor stod og hældte 

omkring 20 grader sideværts ind mod fyrretræerne, og sådan en pullert er altså ikke nem at rette 

op med håndkraft, men Kristian Mark kender heldigvis Lars Kristian Jensen fra Materielgården i 

Hurup ganske godt, så det gik ganske gelinde at få genopretning af pullerter, udført samtidig med 

det øvrige arbejde formedelst 500 kr. pr. pullert. 

Og som nævnt tidligere har grundejerforeningen og Agger Baadelaug vores gamle gentlemens 

agreement omkring, at vi vedligeholder vejen mod at få vederlagsfri adgang til faciliteterne her i De 

sorte Huse; men denne aftale kunne nemt have stået for fald i det forgangne år, for sagen er, at vi 

nok som nævnt overordnet set er ganske tilfredse med vedligeholdelsen af vejene i vores område; 

men vejen der fører herhen til De sorte Huse ligger faktisk uden for vore område, og den er faktisk 

ikke blevet vedligeholdt i flere år, hvilket vi da også blev gjort opmærksomme på af Agger 

Baadelaug. Så med løfte om bod og bedring over for Baadelauget tog Kristian Mark igen fluks 

kontakt til Lars Kristian Jensen fra Materielgården i Hurup, og få dage senere var vejen til De sorte 

Huse ordnet, og med tanke på ikke bare denne hændelse, men i al almindelighed, er det ganske 

ærgerligt, at Lars Jensen snarligt agter at lade sig pensionere. Ham kommer vores forening til at 

savne. 

Medlemsliste 
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Vi savner også nogle flere telefonnumre på vores medlemsliste. 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, således at grundejerne får mulighed for hurtigt at kunne få 

fat på hinanden.  

Tilstrømningen af telefonnumre går dog fortsat trægt. Når man skimmer medlemslisten, er det 

tydeligt at vi stadig mangler telefonnumre på over halvdelen af husene. Til sammenligning har vi så 

mange e-mailadresser, at vi denne gang kun behøvede at udsende 18 breve med indkaldelse til 

generalforsamlingen, og en af brevmodtagerne henvendte sig da også straks om bad at få 

registreret sin e-mail hos foreningen. 

Opfordringen skal derfor atter lyde på, at man får sit telefonnummer føjet til medlemslisten på 

hjemmesiden, for det kan faktisk vise sig at være fordelagtigt. ”Jeg kan slet ikke finde 

medlemslisten”, hører vi ofte. Nej, den er ikke nem at finde, for medlemslisten indeholder i sagens 

natur personoplysninger, og derfor ligger den på en skjult side der kræver adgangskode, da 

foreningen ellers ville lægge sig ud med datatilsynet, men alle e-mails, der udsendes fra foreningen, 

rummer nederst oplysninger om, hvorledes man tilgår medlemslisten på hjemmesiden. 

Hjemmeside 

Inde på hjemmesiden skal man så huske at skrive ”https” i adresselinjen, da siden med 

medlemslisten ellers ikke vises, men det fremgår også i de e-mails der udsendes.  

Hjemmesiden vises som usikker, hvilket ikke er helt rimeligt, for den har certifikat, men den har også 

blandet indhold som gør hængelåsen i adresselinjen, der indikerer at siden er sikker, ikke kommer 

frem. Dette skyldes at der er links til ”http” på forsiden. Så sagen er i virkeligheden, at vi linker til 

sider, der måske kan være usikre, og derfor vises vores egen side som potentielt usikker. Vi hor dog 

aftalt med Incendium, som hoster vores side, at den skal redirecte fra http til https automatisk. 

Dermed er trafikken i realiteten sikker, men vi ændrer alligevel også de berørte links til ”https”.   

Nye medlemmer 

Vores hjemmeside er jo på dansk, men skal den også være på tysk? Det spørgsmål har for første 

gang trængt sig på i det seneste år.  

Der kræves nemlig en særlig tilladelse til fra det danske justitsministerium, før udlændinge kan få 

lov til at købe sommerhuse i Danmark, også selv om der er tale om EU-borgere.  

Det skyldes, at Danmark ved indtrædelsen i det daværende EF fik lov til at beholde sine særregler på 

området om køb af ejendomme, der ikke er helårsboliger, men vi kan konstatere at disse tilladelser 

fra justitsministeriet i det forgangne år er blevet udstedt to gange, idet to huse nu er på tyske 

hænder. Disse tyskere har altså kunnet dokumentere, som det hedder, at have ”en ganske særlig 

stærk tilknytning til Danmark”, og netop denne formulering har vi valgt at læne os op af, idet vi ikke 

har taget skridt til flersproget kommunikation i grundejerforeningen. Ikke endnu. 

Men det var måske ikke en dårlig idé med flersproget kommunikation, så vi kan appellere bredere, 

for der er jo blevet solgt flere huse end bare de to huse til tyskere, og de fleste nye grundejere, er da 

også hurtige til at betale kontingent til grundejerforeningen, men undtagelserne findes. ”Hvad får 

jeg så ud af det?” er nu om dage ikke længere et ualmindeligt spørgsmål. Antageligvis ikke nok, 

synes nogen at konkludere. 
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Solidaritet er jo ikke det mest moderne ord i vore dage, men grundejerforeningen har ellers meget 

godt på samvittigheden: De pæneste veje i noget sommerhusområde i Thy, god mobildækning og 

fiberbaseret bredbånd, for bare at nævne nogle temmelig håndgribelige ting. Bevares vi mangler 

stadig at overbevise teleoperatøren 3; men det kommer vel. Måske hvis vi rotter os sammen med 

nogle af de andre foreninger, når vi henvender os til 3. 

Vesterhavsvej 

Solidaritet er nemlig stadig et kendetegn for Agger, der jo huser adskillige foreninger ud over vores, 

bl.a. Agger Beboerforening og Agger Aktive, og det har igen skulle vise sig fordelagtigt for byen. 

Vesterhavsvej har jo i de senere år ikke set for køn ud, og Thisted Kommune havde da også tidligere 

stillet i udsigt at Vesterhavsvej ville få ny asfalt i 2018, og det skete så alligevel ikke, har vi kunnet 

konstatere; men det sker i år. 

De to nævnte foreninger foreslog nemlig kommunen at afholde borgermøde om Vesterhavsvej, og 

dette imødekom kommunen, og borgermødet blev afhold d. 23. april på Agger Tange Feriecenter, 

og med 80 deltagere, var det noget der kunne få folk af huse. 

I ugen op til borgermødet foretog kommunen en trafiktælling på vejen, og lavede i den forbindelse 

fire huller for at undersøge, om underlaget var i orden, og det viser sig til alt held at være tilfældet, 

for i modsat fald ville kommunen økonomiske årsager have været nødt til at udskyde projektet igen. 

Borgermødet mundede ud i, at der blev nedsat en ny arbejdsgruppe, som sammen med Teknik og 

Erhverv vil arbejde videre med at finde den bedste løsning for Vesterhavsvej. Dette arbejde skal være 

tilendebragt i juli, da projektet ventes i udbud til august, således at arbejdet med den nye belægning 

m.m. kan udføres fra september til december; omend rygtet allerede vil vide, at arbejdet efter alt 

dømme først bliver udført til næste år. 

Strandgården 

Vesterhavsvej fører lige hen til Strandgården, som ej heller kan siges at have været en pryd for byen 

i de senere år. Faktisk er der i år gået ti år siden værtshuset på stedet lukkede og slukkede for sidste 

gang, og forfaldet er siden bare tiltaget; men det slutter snart. 

Man vil nemlig bemærke, at der er begyndt at ske noget på stedet, og som mange vil vide, kan vi 

takke et af grundejerforeningens medlemmer for den kommende forvandling af Strandgården fra 

”øjebæ til attraktion” som Nordjyske Stiftstidende skrev i oktober; nemlig Søren Sarup. 

Søren har købt stedet, da han vil bruge det som tegnestue til sin arkitektvirksomhed i Aarhus, men 

han vil ,apropos Nordjyske Stiftstidendes brug af ordet attraktion, gøre andet og mere end bare det. 

Der er nemlig i talende stund planlagt opførelse af et orangeri på stedet med dertil hørende botanisk 

have, samt et kontorfællesskab, et minihotel og et mikrobryggeri, og Søren ved faktisk allerede, 

hvem brygmesteren sikkert bliver. 

Der mangler bare lige nogle midler til færdiggørelsen af byggeriet, men såvel Realdania som Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (LAG- og FLAG-midler) er allerede 

kontaktet med gode tilbagemeldinger. Jeg tror hele byen ser frem til opdateringen af Strandgården 

Hermed vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen. Tak for ordet 

Formandens beretning blev godkendt uden yderligere kommentarer fra salen. 
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3. Regnskabsaflæggelse for 2018 

Kassereren redegjorde for regnskabet, som affødte en kommentar omkring at vejfondens midler kun kan 

bruges på vejvedligehold samt en kommentar om at foreningens bestyrelsesansvarsforsikring må kunne 

findes billiger, evt. hos Topdanmark. 

4. Fremlæggelse af budget for 2019 

Kassereren fremlagde budgettet for 2020, hvilket affødte spørgsmål omkring, hvad man gør for at få de sidste 

huse med, som fortsat ikke betaler? Kasseren redegjorde for det, som han meget sigende kalder for døde 

huse, som er de huse der aldrig bliver benyttet. Ejerne af disse huse er ikke nemme at få i tale, og endskønt 

foreningen ellers har indgået aftaler med områdets ejendomsmæglere om at blive orienteret ved ejerskifte, 

foretages der også private handler, og en sjælden gang imellem foretrækker sælger at bruge en mægler 

nærmere sin helårsbolig.  

Og dertil kommer nogle stykker som af principielle årsager ikke vil meldes ind i grundejerforeningen, uanset 

at der er tale om småpenge. 

5. Fastlæggelse af kontingent for 2015 

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor 

Samtlige opstillede kandidater, det være sig bestyrelse, suppleanter og revisor kandiderede til genvalg, og 

alle blev genvalgt uden modkandidater. 

7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller indkomne forslag 

a. Nedlæggelse af vejchikaner.  Forslagsstilleren motiverede forslaget med, at han fra flere sider havde hørt 

tilkendegivelser om, at chikanerne ikke gjorde godt for noget, og så kan man jo lige så godt fjerne dem. Selv 

var han indifferent over for, om man lod dem være eller fjernede dem. 

Enkelte gav udtryk for at chikanerne var både unødvendige og grimme, men der dannede sig hurtigt en 

enighed om, at når man nu har bekostet at få chikanerne opsat, kan man lige så godt lade dem blive, og de 

sender trods alt også det signal, at man skal køre langsomt i området. Ved afstemningen om forslaget var der 

da heller ingen der stemte for. Forslaget blev forkastet. 

b. Grusbunke ved den østlige chikane til løbende udbedring af vejen: Alle i salen var grundlæggende enige 

i at idéen er god; men der er jo allerede en bunke ved den vestlige chikane. Der er for langt fra den ene 

chikane til den anden, lød indvendingen, så med den afstand vil folk nok ikke af egen drift lappe huller. 

Tidligere havde vi grus liggende, blev det pointeret, men det forsvandt. Det endte formentlig rundt omkring 

på sommerhusgrundene. Ved afstemningen var ingen imod. Forslaget blev vedtaget. Den præcise placering 

afgøres senere. 

8. Eventuelt 

Støvgener: Vejene blev ordnet lige før påske, og ser flotte ud, men det påkørte materiale støver utroligt 

meget. Hvad er årsagen til det? Ingen af de tilstedeværende kendte svaret på det spørgsmål, men man 

kan jo rette spørgsmålet til kommunen. Man burde bruge knust asfalt i stedet for grus, blev det 

foreslået. Men det bliver alt for dyrt kunne en anden meddele, idet han kendte prisen som er 65 kr/ton 

eller 117 kr/m3, og da man skal have en lagtykkelse på 15-20 cm, er knust asfalt urealistisk. 
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Det påkørte materiale kan jo ikke fjernes igen, men bestyrelsen blev foreslået at italesætte 

problemstillingen over for kommunen, og om muligt drage omsorg for, at vi ikke får samme materiale 

kørt ud ved vejvedligeholdelsen før sommerferien. 

Vilde katte: Der er periodisk flere vilde katte, som har territorium i sommerhusområdet, og nogen 

oplever, at de bl.a. kan ødelægge affaldssækken som hænger i stativet. Kunne det ikke undersøges, om 

Dyrenes Beskyttelse kan indsamle dem?  

Den undersøgelse blev ikke nødvendig, da det skulle vise sig, at vi havde den tidligere kredsformand 

for Dyrenes Beskyttelse siddende i salen blandt medlemmerne, og hun kunne dementere, at Dyrenes 

Beskyttelse vil komme og indsamle vilde katte, fordi disse katte udmærket er i stand til at klare sig selv. 

Kun katte der forekommer syge eller på anden vis forhutlede, vil Dyrenes Beskyttelse hente.  

Dyreværnet sagde en anden; men her gør samme rationale sig gældende, så Dyreværnet vil ej heller 

indsamle vilde katte, som ikke er syge eller forhutlede. 

Eneste mulighed er at man selv indsamler kattene, og så kan man køre dem til Thisted, hed det sig. 

Nærmere detaljer herom blev ikke delt. 

Nabohjælp: Er nabohjælp overhovedet noget der virker, og skal man ikke lade sig registrere på en 

officiel nabohjælpshjemmeside? Drøftelsen om nabohjælp kom vidt omkring, men den grundlæggende 

præmis om, at man kan meddele sig overfor hinanden, hvis man bemærker nogen mærkelig aktivitet 

ved at hus, var alle enige om er positiv. 

Der blev nævnt eksempler om en stor tjekkisk indregistreret varevogn, der kørte op til et hus, men det 

skulle vise dog sig at være efter aftale, men også mere lavpraktiske eksempler om at man kan forhindre 

at glemte åbenstående vinduer får utilsigtede konsekvenser. Der var også eksemplet med varevognen 

der kørte rundt på vejene, mens dens passagerer løb undersøgende fra grund til grund. Dette blev 

stoppet på Rørsangervej, ved at man fik byens håndværkere til at spærre vejen indtil politiet nåede 

frem. Og nabohjælp kan jo aldrig skade var konklusionen på drøftelsen. 

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

-  -  -  -  - 


