REFERAT
Emne :

Bestyrelsesmøde

Klokken :

10:00 – 12:00

Referent

Dato :

20. juni 2009

Sted

Hos Henning, Rylevej 4

Referatdato :

:

:

Michael
22. juni 2009

Mødedeltagere

:

Jimmy Fisker, Harry Brogård, Henning Hjørnholm Bach, Michael A. Bank,

Afbud

:

Doris Skovsbøll

Dagsorden

:

1. Opfølgning på punkter fra generalforsamlingen
2. Henvendelser fra medlemmerne
3. Opdatering af webside
4. Regnskab 2008 samt budget 2009
5. Bænke
6. Opdateret medlemsliste
7. Budgetopfølgning
8. Eventuelt

1. Opfølgning på punkter fra generalforsamlingen

Skiltning: Bestyrelsen blev pålagt af generalforsamlingen at arbejde for at forbedre skiltningen i
området. Skilte med anvisning af fartbegrænsning, såkaldte forbudstavler, må dog ikke opsættes uden
der på forhånd er indhentet skriftlig tilladelse hertil hos politiet.
Oplysningstavler må derimod godt opsættes. Harry har fundet egnet oplysningstavle i form af et
rektangulært skilt, af kr. 1.495,00, med oplysningen/påskriften ”30 km zone”. Fire sådanne
oplysningstavler vil blive opsat ved indfaldsvejene til området. To vil blive placeret på Enebærvej, og de
sidste to vil blive placeret på henholdsvis Rævlingevej og på vejen hen til De sorte Huse.
Fysisk hastighedsregulering: På generalforsamlingen diskuteredes også muligheden for fysisk
hastighedsregulering på Fuglsøvej i form af bump. Undersøgelse af reglerne herfor har vist, at det ikke
er anbefalelsesværdigt at etablere bump på grusveje, idet faconen på et eller flere bump kan ændre sig
over tid, hvilket i yderste konsekvens kan være ansvarspådragende for foreningen i tilfælde af skader
på køretøj eller passagerer. Det vurderes på denne baggrund, at man vil evaluere effekten af de
kommende oplysningstavler med ”30 km zone”, inden spørgsmålet om fysisk hastighedsregulering evt.
tages op til fornyet overvejelse.
Budgetlægning: Generalforsamlingen drøftede budgetlægningen. Nærmere bestemt det forhold at,
der blev stillet spørgsmål ved det rimelige i, at generalforsamlingen allerede i april vedtager budgettet
for næste kalenderår.
Henning har kontaktet de statsautoriserede revisorer hos Deloitte & Touche i Silkeborg om
spørgsmålet. Deloitte & Touche siger, at proceduren vi anvender i foreningen er helt normal og aldeles
uangribelig. Alternativet til den nuværende procedure kunne være, hedder det, at afholde
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generalforsamlingen i umiddelbar tilknytning til regnskabsårets start, hvilket i praksis ville betyde ved
årsskiftet. Det vurderes på denne baggrund, at den nuværende procedure kan fortsætte.
Affaldsindsamling: Der blev på generalforsamlingen foreslået at foreningen tilmelder sig Danmarks
Naturfredningsforenings årlige landsdækkende affaldsindsamlingsdag, som i år var søndag d. 19. april,
idet området synes at trænge til oprydning. På den måde kunne man en gang årligt bortskaffe
henkastet affald fra fællesarealerne.
I dag ryddes der ved spejdernes mellemkomst op på strandarealerne, hvilket spejderne er ganske
tilfredse med, da de nemlig derved tjener lidt penge, idet arbejdet foregår med kommunal støtte.
Affald på egen grund, og på vejarealerne foran egen grund forventes medlemmerne selv at bortskaffe
løbende. Tilmelding til den årlige affaldsindsamlingsdag er ingen dårlig idé, men det må stå hvert
enkelt medlem frit om man vil tilmelde sig på individuel basis.
Færdsel på diget: Det blev nævnt, at færdsel på diget mod Flade sø ikke var mulig i den østlige ende af
området p.g.a. kratbevoksning. Færdsel på diget skulle nu igen være muliggjort. Bestyrelsen hører
naturligvis gerne fortsat om medlemmernes oplevelser.
2. Henvendelser fra medlemmerne

Portoudgifter: Der er blevet udtrykt forundring over at foreningen bruger ressourcer, menneskelige
såvel som økonomiske, på at fremsende referater m.m. pr. post, når disse materialer med fordel kunne
fremsendes elektronisk med arbejdsmæssige og økonomiske besparelser til følge.
Det er vanskeligt at være uenig i dette synspunkt, men sagen er, at endskønt medlemmerne tidligere
er blevet opfordret til at tilmelde sig elektronisk modtagelse af materialerne, ved at oplyse sin e-mail
adresse til bestyrelsen, har kun en fjerdedel af medlemmerne fulgt denne opfordring.
Situationen i skrivende stund er således at der fra 180 medlemmer er modtaget 45 tilmeldinger til den
elektroniske modtagelse, medens syv specifikt har meddelt at de ønsker materialerne sendt pr. post.
De resterende 128 medlemmer har slet ikke meddelt sig desangående. Da kun postadressen følgelig er
kendt for denne gruppe, er konsekvensen at også denne gruppe har modtaget materialerne pr. post.
Som konsekvens heraf blev der på generalforsamlingen orienteret om, at referaterne fremdeles ikke vil
blive sendt ud til medlemmerne, men alene lagt ud på foreningens webside. Medlemmerne der tillige
ønsker referatet sendt på mail eller post kan blot meddele dette ved helt enkelt at sende en kort email til adressen: bestyrelsen@agger-ans.dk.

Sponsorat af malervarer: Et medlem med eget malerfirma har tilbudt at sponsorere materialerne, der
medgår til den løbende vedligeholdelse af grundejerforeningens bænke. Da foreningens midler er
begrænsede, er vi selvfølgelig meget taknemmelige for henvendelser af denne art. Bestyrelsen har
derfor naturligvis taget imod tilbuddet, og vil gerne benytte denne lejlighed til igen at rette en tak for
den udviste generøsitet.
3. Opdatering af webside

Foreningens hjemmeside er lavet i det vederlagsfrie blogværktøj WordPress. WordPress var ikke blevet
opdateret siden lanceringen af hjemmesiden. Dette er der nu rådet bod på ved opgradering fra version
2.5 til version 2.8.
Der er lagt en meddelelse på siden om muligheden for at spille petanque på byens petanquebane, og
det er blevet drøftet at foretage visse kosmetiske ændringer på siden, bl.a. at lave en pænere forside.
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4. Regnskab 2008 samt budget 2009
Regnskab 2008 er afsluttet vel og vil snarest blive lagt ud på foreningens webside sammen med budget for
2009 og -10.
Budgettet for indeværende år har plads til indkøb af de tidligere nævnte fire oplysningstavler med ”30 km
zone”, i alt kr. 5.980,00, samt til to gange vejvedligehold og salt efter behov.
5. Bænke

De tidligere opsatte bænke var ikke alle lige kønne. Særligt bænken på Fuglsøvej har været offer for en
ublid medfart, idet den var helt og aldeles ødelagt. Nogle af de øvrige bænke var dog også i en
miserabel forfatning.
D. 23. maj blev de fire hårdest medtagne af bænkene derfor udskiftet. Bænken på Fuglsøvej blev dog
erstattet af en brugt bænk af gammel type. Fire nye ”Venedigbænke” er blevet opsat følgende steder:
•

På Blishønevej (overfor Isfuglevej)

•

På Spovevej (for enden af Mågevej)

•

På gangstien mellem diget og Mågevej

•

På Mågevej (ved Ternevej)

De fire nye bænke var inden opsætningen blevet behandlet med træbeskyttelse.
6. Opdateret medlemsliste

Medlemskartoteket blev tidligere holdt ajour af kassereren. Denne opgave er nu blevet overdraget til
sekretæren. Det er aftalt, at Thisted kommune fremdeles vil blive kontaktet en gang årligt med henblik
på opdatering af, hvem man hos kommunen har registreret som ejere af sommerhusene.
7. Budgetopfølgning

Saldoen på foreningens konto andrager pr. 20. juni kr. 40.339,17.
8. Eventuelt

Medlemmer som er interesseret i, at tilmelde sit hus som bruger af det kommende badeland i Krik,
bedes meddele dette til bestyrelsen pr e-mail: bestyrelsen@agger-ans.dk. Ved en sådan tilmelding vil
al brug af badelandet være gratis for husets brugere inkl. lejere. Ordningen koster kr. 1.500,00/år.
Bestyrelsen vil overbringe informationen om tilmeldinger til badelandet, som er meget interesseret i at
kende interessen for projektet allerede nu.

Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag d. 19. september kl. 10:00

På bestyrelsens vegne
Michael A. Bank
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