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Referat af bestyrelsesmøde i ”Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde” 

fredag d. 18.10.2008 kl. 09.00. Mødet blev afholdt ved formanden på Bekkasinvej 22. 

 

Til bestyrelsesmødet var fire bestyrelsesmedlemmer fremmødt, Doris havde meldt afbud. 

 

Dagsorden for bestyrelsesmødet blev afviklet som følger:  

 
1. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet d. 2/5. 

    1.1 Kattefænger 
    1.2 PBS 
    1.3 Mødet med vejrådgiver 
 

2. Web siden 
 

3. Budgetopfølgning 
 

4. Vejvedligehold 
 

5. Henvendelse til TDC Mobil 
 

6. Punkter fra grundejere 
 

7. Mødeplan 
 

8. Evt. 
 

Pkt. 1.) Referatet gennemgås.  

1.1 Det kan meddeles at der ikke findes en professionel katte fænger, dog kan de 

grundejere som føler sig generet af katte, rette henvendelse til Teknisk 

forvaltning og deraf låne en kattefælde. Låneren står dog selv med ansvaret for at 

tilse fælden, samt sørge for en anstændig og lovlig aflivning. 

 

1.2 Doris tager snarest kontakt til pengeinstituttet. Bestyrelsen anmoder om 

tilmelding til PBS på et senere tidspunkt.   

 

1.3 Vejrådgiveren fra Thisted kommune Jens Rasmussen, havde kun positive ord 

at knytte til områdets veje, de fineste veje han længe havde set.  

Som et forsøg blev der i forsommeren kørt et tyndt lag sand/klæg på Bekkasinvej 

for at mindske støvgener, hvilket har været en positiv oplevelse. Bestyrelsen 

arbejder med at områdets resterende veje skal ha’ samme materiale fordelt på 

vejoverfladen, måske i et tyndere lag.   
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Pkt. 2.) Det er bestyrelsens opfattelse at siden fungerer upåklagelig, og at det nye billede 

afspejler områdets karakter. 

 

Ca. 1/3 af grundejerne har tilmeldt sig mail vedr. info fra bestyrelsen. Bestyrelsen vil gerne 

have flere tilmeldinger.  

 

Pkt. 3) Kontingent forhøjelsen slår igennem næste år, hvilket vil hjælpe betydeligt på 

kassebeholdningen.  

Der er kun fem grund/sommerhus ejere der ikke betaler kontingent. Det vil være fantastisk 

hvis disse ejere husker at betale deres kontingent næste år. 

 

I fremtiden skal alle fakturaer attesteres af den person i bestyrelsen, som har aftalt pris eller 

arbejdes med en given leverandør. Fakturaen sendes/faxes Herefter til kassereren.  

 

Pkt. 4) Punktet drøftes på næste bestyrelsesmøde. 

 

Pkt. 5) Vedr. mobilmast, så er der fremsendt en mail til TDC, denne er blevet forlagt og 

erindring er skrevet. TDC vender tilbage hurtigst muligt.   

 

Pkt. 6) --------- ingen henvendelser i denne omgang 

 

Pkt. 7) Bestyrelsens mødeplan for resten af 2008 og frem til generalforsamlingen.  

Generalforsamling er sat til afholdelse d. 25.04.2009 kl. 13.30 

Bestyrelsesmøde afholdes kl. 10.00d. 17.01.2009 hos Harry/Søren alt efter situationen i 

januar.  

Bestyrelsesmøde afholdes kl. 10.00 d. 14.03.2009 hos Henning/Søren alt efter situationen i 

marts.  

 

Pkt. 8) Det oplyses at Mågevej er 12 meter bred.  

 

 

Referent Søren Sarup. 


