REFERAT
Emne :

Generalforsamling

Klokken :

13:00 – 16:00

Referent:

Rasmus Clemmensen

Dato :

22. maj 2021

Sted

De sorte Huse, Agger

Referatdato:

22. maj 2021

:

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse for 2021 (se vedlagte)
4. Fremlæggelse af budget for 2022
5. Fastlæggelse af kontingent for 2022
(Bestyrelsen foreslår uændret kontingent)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
Bestyrelse:

Michael A. Bank, formand
Axel Nielsen, næstformand/ områdeformand
Kristian Mark, områdeformand
Jens Pedersen, kasserer
Rasmus Clemmensen, sekretær

(på valg – villig til genvalg)
(på valg – villig til genvalg)
(på valg – villig til genvalg)
(på valg – villig til genvalg)
(på valg – villig til genvalg)

Suppleanter:

Jan Bruun Kynde, 1. suppleant
Hanne Nielsen, 2. suppleant

(på valg – villig til genvalg)
(på valg)

Interne revisorer: Grete Johansen
Lone Fisker

(På valg)
(på valg – villig til genvalg)

7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller indkomne forslag
a) Vejvedligeholdelse fire gange årligt. Vejene vedligeholdes i dag tre gange årligt, i
sommerhalvåret, men flere bor fast i området og stadig flere huse er egnet til helårsbrug. Det
foreslås derfor, at vejene også vedligeholdes i vinterperioden.
Forslagsstiller: Bestyrelsen

b) Ønske om at få Bekkasinvej, Isfuglevej, Sivsangervej og Blishønevej lavet om til blinde veje,
med T-vendeplads på Blishønevej. Selvfølgelig så folk stadig kan passere såvel gående som
cyklende, som det er nu, hvor Blishønevej ender ud i Mågevej. Dette vil kunne skabe ro, især
hvad farten angår og mindre støv fra vejene. Desuden vil veje og rabatter heller ikke blive så
hullede og ødelagte.
c) Støv gene fra vejene – det er noget dårligt grus som kommunen bruger, der er alt for meget
kalkstens i gruset som bliver kørt i “smuld” og derved støver helt enormt.
d) Kunne det være en mulighed at bruge OB-belægning? Evt. forsøgsvis på Fuglsøvej og
Mågevej. Kunne det ligeledes undersøges om gummichikaner kunne være en løsning, dette ville
uden tvivl sætte den alt for høje hastighed ned som mange i dag foretrækker selvom det er i et
sommerhusområde. Dette er med stor succes iværksat i andre sommerhusområder.
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e) Skriftlig afstemning ønskes generelt.
f) Dette er et spørgsmål: Når folk har sat sit hus til salg, skal man vel ikke kunne stille op til
genvalg ved den først kommende generalforsamling?
Forslagsstiller b - f: Erling Skovsbøll, Bekkasinvej 20, Agger

8. Eventuelt

Formanden startede med at byde forsamlingen velkommen.
Der er fremmødt 30 personer udover bestyrelsen.

1. Valg af dirigent
Knud Erik Tøfting fra Sivsangervej 3 blev valgt som dirigent.
Knud startede med at konstatere at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Herefter gav Knud ordret
videre til formanden.

2. Formandens beretning
Beretning ved generalforsamlingen i De sorte Huse den 22. maj 2021 kl. 13:00
Velkommen til generalforsamling i Agger Nordre Sommerhusområde. Omsider kan man tilføje.
Omsider fordi generalforsamlingen ifølge vedtægterne skal afholdes, som det hedder ”hvert år inden for
Thisted kommunes område inden udgangen af maj måned”; men der blev slet ikke afholdt nogen
generalforsamling i 2020.
Og således giver det næste jeg vil sige jo næsten sig selv. Da coronasmitten rullede ud over kloden sidste
forår ændredes med et slag alle almindelige spilleregler for omgang mennesker imellem, overalt i
verden. Således også i vores grundejerforening.
Alvoren begyndte ved statsministerens pressemøde d. 11. marts sidste år. ”Alles adfærd bliver
afgørende” lød det bydende fra statsministeren, inden hun meddelte at samfundet skulle lukke helt ned i
14 dage. Skoler, kulturinstitutioner og al offentlig service på nær kritiske funktioner skulle lukke, og
medarbejderne ville blive sendt på hjemmearbejde. Det sidste gjalt også privatansatte. Og konsekvensen
af pressemødet lod ikke vente længe på sig: Dagen efter hamstrede danskerne toiletpapir som gjaldt det
livet.
Allerede ugen efter d. 17 marts strammede statsministeren restriktionerne yderligere, inden Hendes
Majestæt Dronningen ganske ekstraordinært senere samme dag i en TV-transmitteret tale opfordrede
til, at danskerne fulgte myndighedernes råd. Andet kunne man nemlig ”ikke være bekendt”.
At tiderne virkelig var ekstraordinære sås i påsken sidste år, hvor man visse steder ligefrem opfordrede
sommerhusejerne til at blive væk fra deres huse, men så galt var det heldigvis ikke fat i Agger.
Det var dog galt nok, for vi skulle have afholdt generalforsamling d. 16. maj i fjor, men instrukserne på
det tidspunkt fra sundhedsministeren var, at ”Det (var) forbudt at afholde og deltage i indendørs og
udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til
stede”. Generalforsamlingen blev udskudt.
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Hen over sommeren blev det bedre, og forsamlingsforbuddet blev lempet først til 50 personer og
sidenhen til 100 personer, og i bestyrelsen var vi derfor så himmelråbende enfoldige at tro, at
generalforsamlingen kunne afholdes når højsæsonen var overstået lige efter efterårsferien inden man
begyndte at lukke ned for vinteren; men der tog vi fejl, for d. 19. september hed forsamlingsgrænsen
igen 50 personer, så generalforsamlingen 2020 annulleredes endeligt. d. 29. september - og d. 23.
oktober blev det da også dekreteret, at forsamlingsforbuddet skulle skærpes til 10 personer igen.
Vedtægter:
Den annullerede generalforsamling stillede pludselig foreningen i en situation, som vores vedtægter ikke
tager højde for. Bl.a. hedder det, at bestyrelsen er på fem personer, og at valg til bestyrelsen er
gældende for to år, og begge dele kunne i situationen ikke efterleves.
I bestyrelsen betragtede vi situationen som force majeure, og valgte af flere årsager at lade den allerede
valgte bestyrelse fortsætte uændret på linje med et forretningsministerium, hvor en regering, ingen
sammenligning i øvrigt, efter et valgnederlag træder tilbage, men indvilliger i at fortsætte med at
varetage de nødvendige opgaver, indtil den ny regering er dannet.
En lavpraktisk årsag til den beslutning var, at bestyrelsen i fald den blev reduceret til tre mand ville bestå
af Kristian, Axel og mig selv, og da Kristian arbejdsmæssigt er på Nordsøen 14 dage ad gangen, og jeg
bor på Sjælland, kunne Axel virkelig blive foreningens nye altmuligmand. En helt ny titel. En mere prekær
årsag var at Jens er kasserer, og det er kun kassereren der kan tilgå foreningens bankkonto, og bankens
procedurer for godkendelse af en ny kasserer er temmelig omfattende. Hvordan ville banken stille sig i en
sådan situation? Vi ved det ikke. Og hvis man skulle se det værst tænkelige scenario udspille sig, nemlig
at dette års generalforsamling heller ikke kunne afholdes, og de sidste tre bestyrelsesmedlemmer så
også måtte udtræde af bestyrelsen, så ville vi stå tilbage med en forening uden bestyrelse, og hvordan
kommer man videre derfra?
Den nye bestyrelse, som vælges under pkt. 6, kunne arbejde på et udkast til nogle vedtægtsændringer,
der italesætter force majeure, som næste års generalforsamling så kan tage stilling til. Vedtægter er jo
ikke hugget i sten, men skulle gerne være dynamiske, og løbende tilpasse sig ydre og indre forandringer.
Velkomstbreve
Der har da også været positive forandringer. Det er i hvert fald blevet meget populært at købe
sommerhus i Agger nordre Sommerhusområde. Rasmus sender alle nye sommerhusejere et velkomstbrev
med en kort intro til foreningen, og vi har faktisk udsendt 26 velkomstbreve det seneste år. Det er jo helt
utroligt. Året inden udsendte vi 13, og det var faktisk også godt.
Velkomstbrevene afføder da også til tider spørgsmål. F.eks. om der findes Facebook-grupper eller
tilsvarende som man kan melde sig ind i for bedre at kunne følge med i, hvad der sker i lokalområdet, og
det er da er da alt andet lige positivt. Mindre positivt er det, at vi ikke kender alle grupper af den slags,
der kunne være relevante. Hvis nogen ligger inde med viden om hvilke grupper eller sider der kunne være
relevante må man endelig sende information om dem til bestyrelsen.

E-mail
Bestyrelsens e-mailadresse har nemlig ikke ændret sig, og alle e-mails er altid blevet modtaget. Ikke
desto mindre er vi dog ufrivilligt havnet i en situation, hvor folk har oplevet at få et autogenereret svar
om, at den fremsendte e-mail ikke kunne leveres. Det giver jo umiddelbart ingen mening, men der er
faktisk en fornuftig forklaring.
Når man sender e-mail til bestyrelsens e-mailadresse, sendes den modtagne e-mail nemlig straks videre
til alle fem bestyrelsesmedlemmer. Derved er alle i bestyrelsen hele tiden informeret om alt, hvad der
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rører sig. Det er faktisk ganske effektivt, men d. 1. januar begyndte afsenderne altså at modtage et
autogenereret svar om manglende levering af e-mail. Det skulle vise sig, at Axels private e-mailudbyder,
Stofa, havde sortlistet vores domæne, så alle de e-mails der blev videresendt til Axels e-mail hos Stofa fra
Agger-ans ikke blev leveret til Axel, og herfra stammer de dubiøse fejlmeddelelser.
Man skulle så tro, at det var en sag man nemt kunne få ud af verden. Axel havde flere samtaler med
Stofa, og de ville kende præcise tidspunkter, for ellers kunne de ikke fejlsøge. Vi afsendte så e-mails fra
Agger-ans til Axel og modtog straks svar med en fejlmeddelelse. Så kunne Axel på sekundet sige hvornår
fejlen sidst optrådte. Det hjalp imidlertid ikke noget, for så hævdede Stofa at fejlen måtte ligge hos os,
eller i vores mailhotel hos Incendium i Thisted; men stop en halv; ingen andre end Stofa afviser vores emails, og Incendium kunne da heller intet forkert finde hos dem. Deres henvendelse til Stofa var også
ganske omsonst. Axel løste imidlertid problemet af egen drift, for han har nemlig skiftet e-mailadresse.
Ja, tænk engang…

Medlemsliste
Mange e-mails har drejet sig om adgang og login til siden med medlemslisten. Medlemmerne undrer sig
over at de ikke kan finde siden, og nogle foreslår, at der skal være et link eller en ikon man kan klikke på
med musen, som så fører ind til siden med medlemslisten. Medlemslisten er da også ubetinget den mest
besøgte del af hjemmesiden. Det kan man se på det dashboard hos Incendium som ligger bagved
hjemmesiden; men uanset at medlemslisten er populær og uanset, at det ville være bekvemt med en
mere visuel metode, når man tilgår medlemslisten, så kan disse opfordringer ikke imødekommes. Og det
er ikke fordi idéen ikke er god og sympatisk; men fordi vi ikke må. Det vil nemlig stride imod EU's
persondataforordning, og medlemslisten må siges at indeholde persondata.
At redegøre detaljeret for implikationerne i persondataforordningen vil vist føre for vidt her, men
foreningen skal som det hedder ”implementere passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger
der sikrer mod uautoriseret brug af foreningens persondata”, og foreningen skal ”sikre, at persondata
behandles med en passende fortrolighed”. Uvedkommende skal ikke have adgang til vores medlemmers
persondata. Man må også kun opbevare persondata så længe man har brug for dem. Og alle disse
afgørende krav opfylder vores medlemsliste i dag:
Persondataene opbevares skjult, så det er med passende fortrolighed.
Uvedkommende kan ikke få adgang, for siden kræver login.
Da vi overskriver gamle medlemmers oplysninger med nye medlemmers ved salg eller anden
overdragelse, så opbevarer foreningen kun persondata så længe vi har brug for dem.
Foreningen har da heller ikke persondata opbevaret andre steder. De opbevares kun i medlemslisten. Da
oplysninger om medlemslistens placering og loginoplysninger altså ikke må fremgå på hjemmesiden,
fremgår de i stedet af alle e-mails som udsendes fra foreningens e-mailadresse til medlemmerne. Så det
er ikke nogen mangel, at man ikke umiddelbart kan finde oplysninger om medlemslisten på
hjemmesiden. Der er bevidst.

Vejvedligeholdelse:
Oplysninger har der derimod manglet om tilkørselsforhold på Rylevej. Vejene er jo grundejerforenings
største og vigtigste ansvarsområde. På Rylevej har situationen været den, at der ad åre var opstået
nogle alternative indkørselsveje til to matrikler. Grundejerforeningen løste ikke problemet, men var
tilbage i 2019 behjælpelig med at belyse den matrikulært rigtige løsning. Resten ordnede man selv
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indbyrdes, og med Thisted kommune. Det er nemlig kommunen der skal tillade ændringerne, inkl.
opsættelse af ny skiltning ved indkørslerne med angivelse af husnumre.
Der har i det hele taget været fokus på skiltning. Mange af skiltene i området er temmelig slidte og
vejrbidte. Jens var derfor rundt i hele Aggerområdet og fotodukumentere skiltenes tilstand inden han tog
kontakt til kommunen for at opfordre til at skiltningen blev forbedret. Men det er vist ikke at drage
konklusionen for vidt at konstatere, at opfordringen faldt på stengrund. Kommunen var helt afvisende
overfor at skiltene skulle trænge til en kærlig hånd; men mon ikke de derinde snarere skeler til
kommunens ressourceforbrug end til skiltenes tilstand.
Vejenes tilstand derimod har ikke alle steder været lige god vinteren igennem. For enden af Sivsangervej
var grundejerforeningen behjælpelig med at få kontaktet kommunen pga. vandansamlinger. Vejens
forløb er blevet sådan at Sivsangervej svinger til venstre mod Blishønevej, men Sivsangervej fortsætter i
realiteten nordpå mod diget, hvor den ender blindt. I denne ende af vejen har der til tider været ganske
voldsomme vandansamlinger, som har bredt sig op ad den ene indkørsel, som deles af fire huse.
Grundejerne fik derhenne en privat aftale om at få afrettet vejen samt, at de selvfinansieret kunne få
afrettet deres indkørsel.
Bekkasinvej har heller ikke set for køn ud i vinters, med temmelig betydelige ødelæggelser og mange
huller. Faktisk blev det på et tidspunkt nogle grundejerne for meget, så de foranstaltede en afspærring af
vejens rabatter med rødt/hvidt afspærringsbånd. I første omgang var den mest nærliggende tanke
imidlertid, at kommunen havde opsat afspærringen, så vores henvendelse til kommunen om det
forventede tidspunkt for fjernelsen af afspærringen på Bekkasinvej, fik et noget andet udfald end
forventet. Efter en redegørelse om at der var brugt det forkerte materiel til afspærringen, lod kommunen
utvetydigt skinne igennem at grundejere ingen jurisdiktion har på vejenes matrikler, og at afspærringen
var selvtægt som ikke bare skulle fjernes, men også politianmeldes. Vi undgik dog at situationen
eskalerede alt for meget, og afspærringen blev fjernet igen i god ro og orden.
Man kan da roligt sige at henvendelsen om afspærringen på Bekkasinvej meget hurtigt fik betydelig
mere opmærksomhed i kommunen, end vores ellers væsentlig mere interessante henvendelse om
vejskiltenes ringe forfatning. En interessant ting blev dog tydeliggjort: Når vi i grundejerforeningen taler
med hinanden om vejene, taler vi reelt om det som kommunen omtaler som kørebanen. Kørebanen
udgør nemlig ikke engang halvdelen af en vejs matrikel, for den er ti meter bred, og kommunen taler i
modsætning til os om alle ti meter. Rabatterne er således også en del af vejen. En del af vejen som
grundejerne i øvrigt er pligtige til at holde fri for bevoksning.

Vesterhavsvej
Uden for vores forening ligger byens hovedgade Vesterhavsvej, som er blevet renoveret i det seneste år,
og det er jo kommet til at se helt præsentabelt ud med nyt fortov/cykelsti, tydelige felter ved
vejkrydsninger, andre felter til beplantning og ny belysning m.v.. Også på Vesterhavsvej ligger
Vesterlandet. Tidligere var stedet kendt som diskotek Strandgården, der med sit omsiggribende forfald i
alt for lang tid har været en skændsel for byen, men i grundejerforeningens midte har vi jo Søren Sarup,
og han er i realiteten i færd med at transformere byens grimmeste ejendom til at blive byens flotteste.
Godt gået.

SMK Thy
Slutteligt må en anden transformation også nævnes. Det er ganske vist uden for Agger, men dog i vores
nærområde. I 2018 meddelte Statens Museum for Kunst endeligt at man ville åbne sin første eksterne
filial af museet nogensinde, så endnu flere kunstskatte kunne blive set af folk i hele landet, frem for at
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samle støv i magasinerne på Sølvgade i København. Man kastede forståeligt nok sin kærlighed på
Doverodde Købmandsgård i Thy som hjemsted for museets nye filial, og allerede tidligt gjorde et estimat
klart, at det ville koste omkring 33 mio. kr. at bygge Doverodde Købmandsgård om, så stedet kan blive
en ordentlig ramme om den planlagte filial af Statens Museum for Kunst, som officielt hedder SMK Thy.
I Thisted kommune var man jo kisteglade så her lovede man straks at afsætte 5 mio. kr. på budgettet. Så
kunne SMK Thy starte op i det små, medens man ansøgte om fondsmidler til den påkrævede ombygning;
men snart efter blev kommunens investering udskudt til 2020, og tingene er gået noget langsomt
derovre. Men d. 5. marts i år kom det officielle gennembrud i sagen. Alle de nødvendige midler blev
nemlig sikret med et slag, da det blev offentliggjort at A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene Formaal, ville donere den nette sum af 37,5 mio. kr. til stedet, så Doverodde
Købmandsgård kan blive transformeret til SMK Thy.
Jeg skal beklage, at beretningen dette år blev noget længere end almindeligvis, og særligt beklage at
generalforsamlingen her er uden det vanlige traktement, men man må jo følge anbefalingerne. Vi håber
på mere normale tilstande til næste år.
Hermed vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen. Tak for ordet

Der var en kommentar til formandens beretning: ”Fin beretning!”

3. Regnskabsaflæggelse for 2019 og 2020
Kassereren redegjorde for regnskabet. Den forholdsvis høje udgift til vedligeholdelse af området i 2020,
skyldes afretning af vejene samt reparation af chikaner på Fuglsøvej i 2018. (Regningen blev først sendt i
2020).

4. Fremlæggelse af budget for 2021
Budgettet blev gennemgået.

5. Fastlæggelse af kontingent for 2021
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet er uændret. Ingen bemærkninger hertil.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
De bestyrelsesmedlemmer, der var villige til genvalg, blev genvalgt.
Jens Pedersen og Rasmus Clemmensen er begge på valg næste år.
Jan Bruun Kynde, 1. suppleant blev genvalgt
Mogens Echardt, Sivsangervej 5 blev valgt som 2. suppleant.
Grete Johansen og Lone Fisker blev begge genvalgt. Grete er på valg næste år.
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7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller indkomne forslag
a)

Vejvedligeholdelse fire gange årligt. Vejene vedligeholdes i dag tre gange årligt, i
sommerhalvåret, men flere bor fast i området og stadig flere huse er egnet til helårsbrug.
Det foreslås derfor, at vejene også vedligeholdes i vinterperioden. Forslagsstiller: Bestyrelsen

Der var afstemning ved håndsoprækning. 19 af de tilstedeværende stemmede for, og bestyrelsen går
videre med forslaget.

b)

Ønske om at få Bekkasinvej, Isfuglevej, Sivsangervej og Blishønevej lavet om til blinde veje,
med T-vendeplads på Blishønevej. Selvfølgelig så folk stadig kan passere såvel gående som
cyklende, som det er nu, hvor Blishønevej ender ud i Mågevej. Dette vil kunne skabe ro i
særdeleshed, hvad farten angår og mindre støv fra vejene. Veje og rabatter vil heller ikke
blive så hullede og ødelagte. Forslagsstiller: Erling Skovsbøll, Bekkasinvej 20, Agger

Der var skriftlig afstemning om, at bestyrelsen arbejder videre og kontakter kommunen.
(Hvert sommerhus havde 2 stemmer)
Stemmer fordelte sig således:
NEJ: 21
JA: 26
BLANK: 2
(En sommerhusejer brugte kun én stemme. To stemmer blev afgivet pr. fuldmagt)
Bestyrelsen går videre med opgaven og kontakter kommunen.
c)

Støv gene fra vejene – det er nemlig noget dårligt grus som kommunen bruger, der er alt for
meget kalkstens i gruset som bliver kørt i “smuld” og derved støver helt enormt.
Forslagsstiller: Erling Skovsbøll, Bekkasinvej 20, Agger

Forslag c) var ikke et reelt forslag, men mere en kommentar om bedre grus. Det er taget til efterretning
af bestyrelsen og kan ved lejlighed tages om med kommunen.

d)

Kunne det være en mulighed at bruge OB-belægning? Evt. forsøgsvis på Fuglsøvej og
Mågevej. Kunne det ligeledes undersøges om gummichikaner kunne være en løsning her,
dette ville uden tvivl sætte den alt for høje hastighed ned som mange i dag foretrækker,
selvom det er i et sommerhusområde. Dette er med stor succes iværksat i andre
sommerhusområder. Forslagsstiller: Erling Skovsbøll, Bekkasinvej 20, Agger

OB-belægning er blevet undersøgt af Axel fra Bestyrelsen og prisen for dette asfaltlignende produkt er
meget dyrt. Pris 15.000kr. i opstart og herefter 70 kr./ m2 vej. Hertil skal nævnes, at vejen skal være
afrettet inden denne belægning kan påføres. Der blev opfordret til, at der arbejdes med at opfordre
bilister til at køre langsommere i området i stedet at ændre vejbelægningen. Det er en opgave, som
bestyrelsen vil varetage.

e) Skriftlig afstemning ønskes generelt. Forslagsstiller: Erling Skovsbøll, Bekkasinvej 20, Agger

2 stemte for dette forslag via håndsoprækning. Forslag forkastet.
Der blev under dette punkt diskuteret, om hvert sommerhus forsat skal have 2 stemmer eller om det
skal ændres til én stemme. Dette kan tages op til næste års generalforsamling.
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f)

Dette er et spørgsmål: Når folk har sat sit hus til salg, skal man vel ikke kunne stille op til
genvalg ved den først kommende generalforsamling? Forslagsstiller: Erling Skovsbøll,
Bekkasinvej 20, Agger

Dette var et spørgsmål og ikke et forslag. Mn er valgbar til bestyrelsen indtil man ikke længere er medlem
af grundejerforeningen, hvilket i praksis vil sige ved overtagelsesdagen, hvor ejemdommen skifter ejer. Det
vil kræve en vedtægtsændring, hvis dette skal ændres.

8. Eventuelt
Grete Johansen nævnte 3 ting.
1) Der arbejdes på at lave gangstier i flere byer i Thy. Der vil ikke komme flere gangstier i Agger,
lokalplanen tillader at alle må betræde hinandens matrikler. Det påpeges, at det bør foregå under
stort hensyn til folk i sommerhusene.
2) Turisthytten er nu åben
3) Hvis man har info som skal på bestyrelsens hjemmeside sendes til Michael eller Rasmus.

Spovevej 17 havde en opfordring om at støtte lokalt erhvervsliv. Der blev nævnt arbejde med
signalmasten, samt en opfordring til at dele facebookgrupper mv. med relevans for området.

Grete Johansen nævnte, at der er 19 aktive foreninger i Agger.
Nedenfor er listet et par hjemmesider på foreninger, som blev fremhævet:
http://www.visitagger.dk/
https://www.landsbyklynger.dk/klynger/agger-krik-og-vestervig/
https://aggerby.dk/

Hastigheden for bilister i sommerhusområdet blev nævnt, da for høj hastighed for billister er til gene
for sommerhusejerne. Der er sat skilte op i området med 30 km/t, men politiet har karakteriseret
vejenes status som en 50 km/ t zone.
Bestyrelsen snakkede efter generalforsamlingen om, at vi vil i dialog med politiet med henblik på at få
dem til at ændre vejenes status til mindre hastighed.

Der blev sluttelig opfordret til at støtte op om vores alle sammens købmand ved at handle så meget
som muligt her. Købmanden er vigtig for byen blev det understreget.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden afsluttede med at ønske alle en god pinse.
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