REFERAT
Emne :

Bestyrelsesmøde

Klokken :

10:00 – 12:00

Referent

Dato :

19. september 2009

Sted

Hos Michael, Sivsangervej 16

Referatdato :

:

:

Michael
24. september 2009

Mødedeltagere

:

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

Afbud

:

-

Dagsorden

:

1. Formalia
2. Henvendelser fra medlemmerne
3. Budget 2009
4. Nyt fra web-siden
5. Vejvedligehold
6. Henvendelse til kommunen vedr. bevoksningen på hjørnet af Bekkasinvej og
Fuglsøvej
7. Beskæring af hybenbuske på hjørnet af Fuglsøvej og Spovevej
8. Eventuelt
Action

.

1. Formalia

Referat fra seneste møde godkendt.
2. Henvendelser fra medlemmerne

Oprensning af søer: Et medlem har henvendt sig vedrørende evt. oprensning af de to små søer
mellem diget og Blishønevej/Mågevej, idet disse efterhånden vokser mere og mere til. Det
anføres, at søerne har stor rekreativ værdi for alle i området.
Der indledes på denne baggrund en undersøge af de regler, der gælder for den type områder i
almindelighed, og for området i Agger i særdeleshed, herunder i hvilket omfang ejeren af
området kan se stort på almenvældets interesse. På det kommende bestyrelsesmøde vil der
følgelig, på baggrund af denne undersøgelse, blive truffet beslutning om hvilke tiltag, der skal
iværksættes.

Jimmy

3. Budget 2009
Saldoen på foreningens konto andrager pr. 7. september kr. 29.281,85.
Vejfondens udgifter ligger under budget for 2009, da vejenes generelt gode stand har gjort den
løbende vedligeholdelse billigere end budgetteret.
4. Nyt fra web-siden
Links til ”Agger Aktive” og ”Nationalpark Thy” er tilføjet. Udkast til ny forside blev godkendt. Denne
vil, med et par mindre rettelser der blev foreslået, snarest blive lagt op på siden.
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Action

.

5. Vejvedligehold
Grundet de gode erfaringer fra forsøget med anvendelsen af klæbesand på Bekkasinvej, vil der
etapevis også blive udlagt klæbesand andre steder startende med Isfuglevej og Sivsangervej.

Harry

Færdsel på gangstien fra Mågevej til diget er besværliggjort af den tiltagende bevoksning af hyben.
Der rettes henvendelse til de respektive grundejere vedr. beskæring af disse buske.

Michael

Der er for nylig blevet opsat skilte med oplysningen/påskriften ”30 km zone”. På førstkommende
bestyrelsesmøde d. 9. januar vil effekten af disse tavler blive evalueret, og nye tiltag vil ikke blive
iværksat i mellemtiden. Dog vil der blive indhentet oplysninger om retningslinjer og priser for
etableringen af bump og/eller chikaner i området.

Harry

6. Henvendelse til kommunen vedr. bevoksningen på hjørnet af Bekkasinvej og Fuglsøvej
Der rettes henvendelse til ejerne af henholdsvis Bekkasinvej 2 og Isfuglevej 2 vedr. klipning af træer,
idet oversigtsforholdene her er ganske dårlige. Henvendelse til kommunen vil kun blive iværksat,
såfremt henvendelsen til grundejerne er resultatløse.

Michael

7. Beskæring af hybenbuske på hjørnet af Fuglsøvej og Spovevej
Da vejfondens udgifter jf. pkt. 3 har ligget under budget, har der kunnet bekostes nedklipning af
hybenbuskene på hjørnet af Spovevej og Fuglsøvej, hvor oversigtsforholdene også var meget dårlige.
8. Eventuelt
Der er tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring med dækningssum på kr. 500.000,00.
Der skal atter en gang lyde en opfordring til, at man oplyser sin e-mail adresse. Dette gøres på enklest
mulige vis ved at sende en kort e-mail til adressen: bestyrelsen@agger-ans.dk.
Det kan allerede nu oplyses, at næste års generalforsamling afholdes i De sorte Huse lørdag d. 17.
april 2010 kl. 13:30.

De to kommende bestyrelsesmøder afholdes henholdsvis lørdag d. 9. januar 2010 kl. 10:00 hos Harry
og lørdag d. 13. marts 2010 kl. 10:00 hos Doris.

På bestyrelsens vegne

Michael A. Bank
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