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1. Opfølgning fra sidste møde – Vejspærring
Det blev på seneste generalforsamling vedtaget ved afstemning, at bestyrelsen skulle
arbejde videre med forslaget om
”Ønske om at få Bekkasinvej, Isfuglevej, Sivsangervej og Blishønevej lavet om til blinde
veje med T-vendeplads på Blishønevej. Selvfølgelig så folk fortsat kan passere gående
såvel 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”.
Bestyrelsen har været i dialog med kommunen, og umiddelbart kan det ikke umiddelbart
lade sig gøre at etablere vejspærring jf. ovenstående forslag, da vejarealerne ikke er store
nok til at lave vendepladser som kommunen stiller krav om i forhold til adgangsveje for
renovation samt redningskøretøjer. Bestyrelsen gør ikke yderligere, men er der stemning
for at arbejde videre med opgaven, således at der kan etableres vendepladser som
opfylder de kommunale krav hertil, kan der evt. dannes en arbejdsgruppe på næste
generalforsamling.

2. Økonomisk status
God, sund økonomi i foreningen.
Foreningen har ca. 140.000 kr. i likvid beholdning.
Antallet af betalende grundejere er ca. det samme som tidligere år. Der er 4-5 grundejere
som ikke betaler kontingent.
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3. Indkomne forslag, kommentarer eller forespørgsler fra grundejere
•
Støtte til Agger El-laderlaug
Der er nedsat et udvalg i Agger som er repræsenteret af forskellige foreninger og erhverv i
Agger. De arbejder på at få opsat en el-lynlader ved Agger Købmandshandel, se vedlagte
projektbeskrivelse.
Der er allerede søgt 200.000 kr. ved staten, samt tilsagn om yderligere ca. 400.000 kr. fra
private og foreninger.
Udvalget er i dialog med kommunen, som vil opsætte destinationsladere i kystbyerne
Hanstholm, Vorupør, Klitmøller og Agger. Udvalget har foreslået kommunen, at de skal
opsætte el-lynladere i stedet for de ”alm.” destinationsladere som ikke er nær så kraftige.
Hvis kommunen accepterer at opsætte el-lynlader i Agger, vil udvalget droppe projektet.
Hvis kommunen fortsat vil opsætte destinationsladere, vil udvalget arbejde videre med
henblik på at få en el-lynlader til byen
Kommunen har møde heroppe den 4/4-22 i miljø- og teknikudvalget.
Bestyrelsen vil foreslå til kommende generalforsamling at Agger ANS støtter dette projekt
med 50.000 kr.
Der er et offentligt møde den 19/4 kl. 19 i medborgerhuset, hvor der blandt andet
informeres om status for el-lynlader.
• Støtte til Agger bevægelsespark
Agger Bevægelsespark tænkes etableret på beboerforeningens grund ved klubhuset på
Rubyvej. Parken skal være for alle aldre og være et sted, hvor man kan opholde sig, lege
med børnene og selv få sig noget motion.
I øjeblikket kontakter beboerforeningen mulige firmaer, der vil lave projektbeskrivelsen.
Pengene søges til udfærdigelse af projektbeskrivelse og til søgning af fondsmidler.Projektet
er inspireret af lignende projektet eksempelvis i Havnsø. Bevægelsespark - Havnsø
(havnsoe.com).
Bestyrelsen vil foreslå til kommende generalforsamling at Agger ANS støtter dette projekt
med 20.000 kr.
• Støtte til Sange ved Havet
Fiskeriforeningen som står for Sange ved Havet har købt et nyt lydanlæg til ca. 10.000 kr.
Bestyrelsen vil foreslå til kommende generalforsamling at Agger ANS støtter dette projekt
med 2.500 kr.

4. Udvidet affaldssortering
Bestyrelsen er blevet kontaktet af kommunen om, at der kommer yderligere sortering af
vores affald i Agger. De enkelte sommerhusejere skal derfor have op til flere beholdere ved
hvert hus.
Kommunen sender information ud til de enkelte sommerhusejere.
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5. Kommende generalforsamling
Lørdag d. 21 maj. 2022 kl. 13.00
6. Dato for næste bestyrelsesmøde.
21. maj 2022 kl. 12.00 og efterfølgende generalforsamling kl. 13.00
7. Eventuelt
Kommunen har plan for nye ”byporte” til kystbyerne. Målet er at give indgangen til byerne
en rød tråd mellem de forskellige byer. I Agger arbejdes der desuden på at flytte rundt på
de forskellige skulpturer for at give det bedste indtryk, når man kommer til Agger.
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