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REFERAT 

Emne : 

 
Dato : 

Ekstraordinær 
Generalforsamling 

31. juli 20121 

Klokken : 

 
Sted : 

10:00 – 11:30 

 
Agger Beboerhus 

Referent : 

 
Referatdato : 

Michael Bank 

 
1. august 2021 

 

1) Elladestandere. Fælles finansiering med Agger Havn Feriecenter 

2) Eventuelt 
 

Formanden indledte med en kort velkomst, og inden man overgik til dagsordenens eneste punkt, skulle der 

vælges en dirigent. Kirsten Echardt blev valgt. 

Det konstateredes, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt, men enkelte i salen havde 

ikke modtaget indkaldelsen i deres e-mail. Årsagen hertil kendes ikke, men hvis foreningen har registreret 

nogle e-mailadresser forkert, skal dette selvfølgelig ændres, hvorfor de berørte anbefales at sende bare en 

kort e-mail til bestyrelsen@agger-ans.dk, således at de korrekte e-mailadresser bliver registreret hos 

foreningen.  

1) Elladestandere. Fælles finansiering med Agger Havn Feriecenter 

Introduktion 

Jens Pedersen redegjorde kort for anledningen til den ekstraordinære generalforsamling, idet foreningen 

var blevet kontaktet af Agger Havn feriecenter omkring nødvendigheden af at etablere faciliteter i byen til 

opladning af elbiler i form af ladestandere. 

Herpå overlod dirigenten ordet til Jesper Hansen, formand for Agger Havn feriecenter, som havde fået 

foretræde på generalforsamlingen for dels at delagtiggøre de fremmødte i dialogen man har haft med 

leverandørerne og dels uddybe det aktuelle tilbud fra Clever. 

Et vilkår for Agger, uanset hvilken leverandør man kontaktede var, at området er uinteressant for 

selskaberne. Der er ikke bare for få kunder, men det er også for langt væk, og infrastrukturen (elnettet) er 

for dårlig. Thisted Kommune skal leve op til lovgivningen om at understøtte udrulningen af 

ladeinfrastruktur; men kommunen har intet fokus på den opgave, kunne Jesper fortælle. 

Han kunne også fortælle en tankevækkende anekdote: Forleden var han kørende til København i sin elbil, 

og det var ganske nemt, idet han blot behøvede to pauser, hver af en halv times varighed, for at få strøm 

nok på bilen til hele turen derover. I morgen sagde han så (det må være medens disse linjer skrives) skulle 

han så en tur til Hadsund. I sammenligning med at køre til København er det jo en ganske kort tur, men at 

køre i elbil fra Agger til Hadsund er, citat, ”nærmest umuligt”: Der er simpelthen ingen ordentlige 

lademuligheder på vejen mod Hadsund. 

Dialogen med leverandørerne mundede ud i at Clever var dem med det eneste rigtig interessante forslag 

(udsendt sammen med indkaldelsen, red.): 96,00 kr. pr. stander pr. måned.  

Aftalen indeholder dertil en ”rabatordning”, hvor en mindre sum returneres alt afhængig af hvor meget 

standerne bruges. Standerne bliver hver på 22 kW. Alle kan bruge standerne fortalte Jesper endvidere. 

Altså også turister der kan roame på standerne, ligesom man kender fra mobiltelefoni, hvor man kan bruge 

sin mobiltelefon på fremmede netværk i udlandet mod at betale en merpris.  

mailto:bestyrelsen@agger-ans.dk
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Debat 

Dirigenten takkede Jesper Hansen for informationen om baggrunden, og om aftalens indhold, og gav ordet 

frit. 

En række bemærkninger faldt fra de fremmødte. En kunne fortælle at de havde været i Agger i uge syv, 

hvor al strøm forsvandt i hele området, en anden at der er flere initiativer i gang i byen omkring 

elladestandere, f.eks. ved Vesterhavshytten og Agger Tange Feriecenter og nu altså også ved Agger Havn 

Feriecenter. Det retoriske spørgsmål i den forbindelse var, om ikke det var fordelagtigt for alle med en 

helhedsplan frem for mere eller mindre vilkårlige individuelle løsninger? 

Det blev også stillet spørgsmål til, om beløbene i det modtagne materiale fra Clever var inklusiv moms da 

det et sted fremgik af materialet, at priserne var uden moms. Jesper Hansen kunne orientere om, at 

priserne var inklusiv moms. 

Spørgsmålet om løsningens tekniske beskaffenhed var det næste som meldte sig. Er der tale om standere 

til 63 ampere? For mindre vil i realiteten ikke være rigtig tilfredsstillende. 

Svaret var mindre klart end man kunne ønske sig, og kredsede igen om den manglende kapacitet i elnettet i 

Agger. Der findes således en 63 amperes mulighed, men den kan for tiden ikke udnyttes i Agger. Peter 

Sørensen har således selv fået lagt 63 A kabler ind i den anden ende af byen, men lige lidt hjælper det, for 

han kan ikke komme nogen vegne med kommunen, som skal give sin tilladelse. 

Nogen ville vide, hvad vores grundejerforening mere specifikt ville få ud af, at gå med ind i projektet, og der 

er ikke andet svar end, at vi bidrager til, at der kommer elladestandere til Agger. De skulle hellere stå hos os 

selv eller ved købmanden, lød det. Og hvad med kommunen? Ville de acceptere ”vores” standere som en 

del af den kommunale løsning?  

Det vil kommunen formentlig ikke, men det er på den anden side ikke til at vide, for Thisted kommune er 

ikke i nærheden af at have foretaget den behørige myndighedsbehandling på området – så det eneste vi på 

den baggrund med sikkerhed ved er, at der ikke sker noget på de kommunale arealer foreløbig. 

Meninger om hvilke standere vi foretrækker og disses placering blev udvekslet. Er 22 kW f.eks. to udtag 

med hver 11 kW, for det duer ikke, var den klare besked. Der skal nemlig være 50 kW, hvis hver bil ikke skal 

holde ved standeren i syv timer; men det kræver igen, at der er tilstrækkelig kapacitet i elnettet. 

Efterhånden bredte der sig en konsensus om, at man i byen samlet bliver nødt til henvende sig til 

myndighederne for at få fokus rettet mod vores område, ligesom en samlet henvendelse fra hele Agger, 

både mod fjord og hav, samt Krik og Vestervig ville stille os alle meget i en meget stærkere position overfor 

leverandørerne af ladestandere. 

Ved at løse opgaven samlet kan vi også undgå ”standerforurening” som det blev udtrykt. Helhedsløsninger 

er bedre. 

Debatten ebbede ud og Jesper Hansen takkede for at få foretræde på vores ekstraordinære 

generalforsamling, som han fandt, havde medvirket til at kvalificere debatten.  

Ordstyreren sendte det udsendte forslag til afstamning. Samtlige fremmødte stemte imod. 

Forslaget er forkastet. 

2) Eventuelt 

Jens Pedersen fortalte kort, at foreningen løber panden mod de kommunale procedurer i forsøget på at 

finde en løsning på afblænding af vejene, som det på den ordinære generalforsamling blev besluttet at 

arbejde for. Det vi kan foreslå, accepteres ikke, men hos kommunen siger man ikke hvilken løsning der vil 

kunne accepteres, for det må man angiveligt ikke?!? 
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Drøftelsen om en arbejdsgruppe kvalificeredes yderligere og endskønt vores forening ikke kan stifte en 

sådan gruppe under dette punkt, meldte Jens Pedersen sig som potentielt medlem, således at 

grundejerforenings bestyrelse kommer til at sidde i en sådan gruppe, ligesom Jan Andersen, Ternevej 14, og 

Lars Møller, Blishønevej 11 også stillede sig til rådighed. Sidstnævnte bærer i denne forbindelse en anden 

relevant kasket, nemlig som formand for byens erhvervsforening, Agger Aktive. 

Dirigenten takkede afslutningsvis for god ro og orden og ønskede alle god weekend. 


