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REFERAT 

Emne : 

Dato : 

Generalforsamling 

20. maj 2022 

Klokken : 

Sted : 

13:00 – 16:00 

De sorte Huse, Agger 

Referent: 

Referatdato: 

Rasmus Clemmensen 

20. maj 2022 
 

Dagsorden:  1. Valg af dirigent 

  2. Formandens beretning  

  3. Regnskabsaflæggelse for 2022 (se vedlagte) 

  4. Fremlæggelse af budget for 2023 

   5. Fastlæggelse af kontingent for 2023 

    (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent) 

      6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor 

Bestyrelse: Michael A. Bank, formand   (Ikke på valg) 
  Axel Nielsen, næstformand/ områdeformand   (Udtræder) 
 Kristian Mark, områdeformand   (Ikke på valg) 
 Jens Pedersen, kasserer   (på valg – ikke villig til genvalg) 
 Rasmus Clemmensen, sekretær   (på valg – ikke villig til genvalg) 
  
Suppleanter; Jan Bruun Kynde, 1. suppleant (på valg – ikke villig til genvalg) 

 Mogens Echard, 2. suppleant (på valg) 
 

Interne revisorer: Grete Johansen (På valg)   
 Lone Fisker (Ikke på valg) 
 

  7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller indkomne forslag 

    a) Miljø-affaldsstationer  

    b) Støtte ril Agger El-laderlaug 

    c) Støtte til Agger bevægelsespark 

    d) Støtte til Sange ved Havet 

  

  8. Eventuelt 

 
 
Formand Michael A. Bank startede med at byde forsamlingen velkommen. 

Der var fremmødt ca. 30 personer udover bestyrelsen. 

 

1. Valg af dirigent 

Lars Møller fra Blishønevej 11 blev valgt som dirigent. 

Lars startede med at konstatere at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Herefter gav Lars ordret 

videre til formanden. 
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2. Formandens beretning 

 

”Velkommen til generalforsamling i Agger Nordre Sommerhusområde.  
 
Det er som om hver sæson i Grundejerforeningen for Agger nordre Sommerhusområde har sit eget tema. 
Forrige års tema var nedlukning. Faktisk kunne vi forrige år slet ikke afholde generalforsamlingen. Sidste 
års tema var fortsat eftervirkningerne efter pandemien, som vi i øvrigt ikke gider, at tale mere om, og 
dette års altoverskyggende tema har i mere end en forstand været el; men det vil vi vende tilbage til lidt 
senere.  
 
Vejafspærringer: 
På generalforsamlingen i 2021 blev det foreslået at de fire tværgående veje midt i området, Sivsangervej, 
Isfuglevej, Bekkasinvej og Spovevej, skulle ende blindt således, at det ikke fortsat ville være muligt at 
køre rundt og rundt, op ad den ene vej og ned af den anden. Partiel Byplanvedtægt nr. 1 fra 1965, som 
så at sige er sommerhusområdets dåbsattest, ligger på foreningens hjemmeside, og her ses da også at 
vejene oprindelig er udlagt netop som blinde veje. Det gælder også Hedevej og Rørsangervej, der i dag 
som de eneste fortsat ligger som enkeltstående blinde veje i overensstemmelse med den oprindelige 
byplanvedtægt. 
 
Ultimo juni sendte foreningen således et brev til kommunen omkring mulige vejafspærringer, hvor vi 
redegjorde for årsagerne til forespørgslen. Svaret fra kommunen var kort: 
 
 Sags nummer: 05.13.00-P05-8-21: ”Affaldssektionen kan ikke acceptere de påtænkte vejlukninger, når 
der ikke laves vendepladser.” 
 
Vendepladser er altså alfa og omega for projektet med at lade vejene ende blindt, igen kan man tilføje, 
men hvorvidt kommunen i dag vil acceptere vendepladser, sådan som de blev udlagt i Partiel 
Byplanvedtægt nr. 1 fra 1965, ved vi ikke. Hvis vendepladser skal etableres vil det imidlertid alle steder 
medføre betydelig fældning af bevoksning i rabatterne, inden vendepladserne kan etableres.  
 
Forslaget om at afblænde vejene f.eks. med bomme udvalgte steder på Blishønevej og Mågevej, kan 
således ikke etableres lige så nemt og hurtigt, som man måske havde håbet. Hvis generalforsamlingen, 
som sagerne står pt , finder, at det fortsat er værd at arbejde videre med forslaget, kunne der f.eks. 
nedsættes en arbejdsgruppe som, i samarbejde med kommunen, mere præcist kan konkretisere kravene 
til vendepladsernes beskaffenhed, og følgelig lave et oplæg der beskriver omfanget af arbejde der må 
påregnes i den forbindelse, inkl. et økonomiskoverslag. Dette oplæg kan en senere generalforsamling så 
tage stilling til.  
 
Vejvedligeholdelse: 
Det er efterhånden over 10 år siden, at foreningen indgik aftale med Thisted kommune om, at 
kommunen skulle forestå vejvedligeholdelsen, da de både har materiel og det fornødne overblik til at få 
opgaven løst, og det er fortsat er bestyrelsens vurdering, at vejene generelt har bedre 
vedligeholdelsesmæssig standard i dag, end tilfældet var med den tidligere ordning, men træerne vokser 
jo ikke ind i himmelen, og igen i denne sæson har det vist sig nødvendigt med en ekstra afretning af 
vejene i vinterens løb. 
 
Det startede i oktober med at Mågevej var helt gravet op. Dette havde at gøre med at der skulle lægges 
vand ind i de nyopførte huse, og i den forbindelse tillige i andre huse i området bl.a. på Rylevej. Da 
Mågevej omsider var retableret startede vinterens regnvejr, og regn kombineret med nattefrost er ikke 
vejrlig som pynter på vejene i vores område. Faktisk var vejenes forfatning i slutningen af vinteren så 
dårlig, at man nemt kunne falde og brække benene, som det på et tidspunkt blev udtrykt, så i februar 
måtte vejene afrettes en ekstra gang på de mest trafikerede strækninger.  
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Thisted vand orienterer i øvrigt ikke foreningen om den slags gravearbejde. Kun ejerne af de respektive 
huse informeres, og det er årsagen til, at de på daværende tidspunkt til betyrelsens e-mailadresse sendte 
spørgsmål til omkring graveriet på Mågevej ikke kunne besvares med andet end beskeden om, at man 
måtte undersøge sagen nærmere. 
 
E-mail 
Skal man se positivt på sagen, kan man det i det mindste konstatere, at e-mails blev modtaget og 
besvaret. Det har nemlig ikke været tilfældet gennem hele det forgangne år. Foreningen erhvervede i sin 
tid domænet Agger-ans.dk cirka samtidig med at en flok iværksættere stiftede hosting- og 
udviklingsfirmaet  Away IT i Klitmøller, og i foreningen syntes man, at det var en god idé at støtte lokal, 
eller regional om man vil, foretagsomhed. Så frem for at lade en af de store såsom TDC Hosting, 
DanDomain eller Scannet hoste vores hjemmeside og e-mail, fik Away IT opgaven, og de har faktisk løst 
den med bravour. Ingen nedetid og ingen uhensigtsmæssigheder har på noget tidspunkt kunne tilskrives 
Incendium. Ja, for Away IT voksede og ændrede navn til Incendium, og pr. 1. januar har man frasolgt sine 
hostingaktiviteter, hvilket vi kedeligt nok opdagede ved, at foreningens e-mail pludselig var ude af drift. 
Personligt opdagede jeg det faktisk ved, at SMS’er begyndte at tikke ind på min telefon med beskeden 
om, at folk fik en fejlmeddelelse som svar, når de skrev til bestyrelsesadressen.  
 
Og det skulle, uanset at foreningen i sin tid valgte at støtte erhvervslivet i Thy, snart vise sig, at det var 
Scannet, som havde overtaget hostingen af Agger-ans.dk fra Incendium; så vi endte i sidste ende 
alligevel ufrivilligt i favnen på en af de store.  
 
Og skiftet til Scannet kom altså dårligt fra start. Scannet forklarede at de manglede MX records for 
domænet Agger-ans.dk (dem som sørger for at levere posten). Helt lavpraktisk virkede det i faktisk 
nærmere som om Scannet kun havde flyttet hosting af hjemmesiden og ikke andet. Først da foreningen, 
og Incendium i øvrigt, kontaktede Scannet fik de også hostingen af vores e-mail på skinner. I talende 
stund virker alt som det skal, så vi håber, at der alene var tale om indkøringsvanskeligheder hos Scannet. 
 
§3-natur 
 
Indkøringsvanskeligheder er dog for intet at regne imod de vanskeligheder, som nye ejere af områdets 
ubebyggede grunde er blevet konfronteret med af Thisted Kommune i det forgangne år. Enhver kan jo 
se, at der rundt omkring i området pletvis ligger grunde, som ejerne aldrig har fået bebygget; mest 
markant vel nok langs nordsiden af Fuglsøvej. 
 
Nogle af disse grunde har i det forgangne år fået nye ejere, som alle har det til fælles, at man faktisk har 
tænkt sig at opføre et sommerhus på sin nyerhvervede tomme grund. Når ejerne så havde besluttet, 
hvilket hus man påtænkte at bygge, og derpå indsendte ansøgning om byggetilladelse, blev de på stribe 
meddelt afslag! Og alle med samme begundelse: ”Der må ikke opføres bebyggelse i et § 3-registreret 
naturområde”. Hvabehar!? 
 
Jamen, hvordan i alverden kan det dog lade sig gøre, at man kan købe en sommerhusgrund i et allerede 
udstykket sommerhusområde, og derpå som det første få meddelt afslag på byggetilladelse? Årsagen 
skal iflg. Thisted Kommune findes i naturbeskyttelseslovens §3. Omkring 10 procent af Danmarks areal er 
nemlig beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3. Det er naturtyperne: Søer, moser, ferske enge, 
strandenge, heder, overdrev og vandløb. 
 
De nævnte naturtyper, hedder det, er beskyttede overalt, hvor de forekommer i Danmark. Arealer kan 
blive omfattet af beskyttelsen når de enkeltvist eller i sammenhæng med andre af de nævnte naturtyper 
arealmæssigt udgør min. 2500 m2.  
 
Så uanset at den enkelte sommerhusgrund er mindre end 2500 m2 meddeles der afslag på 
byggetilladelse, når den indvandrede §3-registrerede natur samlet udgør et areal over 2500 m2. 
Bestyrelsen stillede sig naturligvis til rådighed, hvis det kunne gavne de forurettede grundejeres sag over 
for kommunen. 
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På nettet kunne vi hurtig f.eks. finde ”sommerhussagen” fra Holmslands klit, som er en kronologisk 
beskrivelse af en identisk problemstilling, og efter at ikke bare Ringkøbing-Skjern kommune men også 
Danmarks Naturfredningsforening og Natur- og Fødevareklagenævnet var blevet hørt, vurderede 
Ankestyrelsen at: 
 
 ”Ringkøbing-Skjern Kommune skal træffe afgørelser om lovliggørelse af byggeri i de omhandlede 
områder.” 
 
Thisted Kommune kom da også i til syvende og sidst på andre tanker. I et brev til Søren Sarup skriver 
kommunens Natursagsbehandler således, at  
 
”(…) de forespurgte ejendomme, er overført fra landzone til sommerhusområde før 1. juli 1992 og er 
derfor undtaget fra § 3-beskyttelsen jf. § 1 i naturtypebekendtgørelsen.” 
 
El-ladere 
Og nu kan vi så vende tilbage til den indledende bemærkning om, at el har været den samlende 
overskrift for dette år, for ingen steder i Danmark er undtaget fra det stadig voksende behov for 
ladekapacitet til el-biler. Ej heller Agger. 
Enkelte af årets begivenheder er faktisk allerede overhalet af nye begivenheder på den front, men lad 
mig for en god ordens skyld kort ridse forløbet op. 
 
Et par uger efter sidste års ordinære generalforsamling modtog foreningen en henvendelse om at være 
fælles om opsætning af fire offentlige ladere ved Agger havn Feriecenter formedelst en engangsudgift på 
50.000 kr. og en årlig udgift på 5.000 kr..  Foreningen kan jo slet ikke afholde udgifter af den art uden, at 
det besluttes på en generalforsamling, og da den ordinære generalforsamling netop var afholdt, måtte 
der tillige afholdes en ekstraordinær generalforsamling d. 31. juli. Jesper Hansen fra Agger havn 
Feriecenter fik foretræde på den ekstraordinære generalforsamling, hvor han redegjorde for projektet, 
inden forslaget efter en god debat blev sendt til afstemning og forkastet. Enstemmigt.  
 
Årsagerne vil jeg ikke her gå ind i, men de kan læses i referatet som ligger på hjemmesiden, men den 
ekstraordinære generalforsamling nedsatte en arbejdsgruppe, som kan arbejde videre med sagen. For en 
løsning på behovet for ladekapacitet må og skal findes. 
 
D. 14. oktober holdt foreningerne i Agger et fællesmøde med forskellige ideer til projekter, som berører 
os alle, og også på dette møde var el-ladestandere på tapetet. 
 
11. februar afholdt gruppen der arbejder med el-ladestandere et møde, og udkommet heraf er, at der 
sigtes mod at etablere en lynladestander på 150 kW med to udtag. Det blev anslået til en udgift på 
700.000.  
 
19. april holdt alle foreningerne i Agger et stormøde for alle byens borgere om etablering af 
ladestandere, og her begyndte alvoren at tegne sig tydeligt, da det allerede inden mødet står klart, at de 
større udbydere af el-ladestandere på markedet ikke har intentioner om at placere el-ladestandere i 
vores område.  
 
Foreningernes målsætning fra mødet er fortsat opsætning af en lynladestander på 150 kW med to 
udtag, som skal placeres ved Agger Købmandshandel. Udgifterne er nu blevet præciseret til små 800.000 
kr. Statsstøtte dækker de første 188.000. og hertil kan lægges, at ca. 400.000,00 er bevilget på forhånd 
fra private og erhversdrivende. Helt i mål med finansieringen er foreningerne altså ikke endnu, og det 
bringer os frem til dagen i dag, for som man vil bemærke, er spørgsmål om foreningens støtte til 
projektet at finde på dagsordenen under pkt. 7. 
 
Helhedsplan 
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Afslutningsvis kommer her en kort anmeldelse. Hen over vinteren er der nemlig blevet udarbejdet en 59 
sider lang helhedsplan for landsbyklyngen Agger – Krik – Vestervig, og den indeholder mange 
spændende bekrivelser og idéer bl.a. om lommer i kulturlandskabet,  2-1 vej på Krik Strandvej, 
Powerhouses eller om ”indlandsruten” som i vores del af landsbyklyngen vil sige ”et sammenhængende 
aktivitetsforløb der kobler til Aggerkrydset, ankomsten til havnen, feriecentret og videre mod Krik Bro og 
Surf Spot Krik. (...) og ny broforbindelse over Kastet Å, hvor den tidligere jernbanebro har været". Og 
sådan kunne man blive ved. Faktisk en meget læsværdig helhedsplan. 
 
Og med den korte anmeldelse vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen. Tak for ordet.” 

 
Der var spørgsmål om arbejdet med at undersøge muligheden for at etablere de 3 blindveje stadig var i 

gang.  

Svar: Efter kontakt til kommunen er arbejdet med blindveje stoppet, da kommunen kræver vendeplads til 

redningskøretøjer og renovation. Grundejerforeningen ejer ikke jord, så derfor er arbejdet stoppet. Hvis der 

er ønske om at arbejde videre i yderligere dialog med kommunen, opfordres der til nedsættelse af en 

arbejdsgruppe. 

 

3. Regnskabsaflæggelse for 2021 

God økonomi i foreningen. 

206 betalere og 34.467kr.  i overskud før renter. 

 

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  

Axel Nielsen, Jens Pedersen og Rasmus Clemmensen udtræder.  

Nye tiltrædelser: 

Erling Skovsbøl, Bekkasinvej 20 

Grete Johansen, Rylevej 5 

Rikke Lawaetz, Mågevej 17 

Torben Nielsen, Rylevej 7 (1. suppleant) 

Lars Møller, Blishønevej 11 (revisor) 

Mogens Echard, 2. suppleant (genvalgt) 
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7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller indkomne forslag 

 a) Miljø-/affaldssortering 

  Sortering af affald er en god løsning. Med ca. 100 dage og ingen udlejning giver det ikke mening at have 
3 beholdere stående! Der gennemføres mange rigtig positive tiltag i Agger for at beskytte natur og gøre 
Agger attraktiv. Lidt kedeligt med affaldsspande stående (eller liggende) rundt omkring - men det vi ikke 
blive bedre med 3 beholdere udenfor hvert hus ! Er det muligt at tale med kommunen om at etablere en 
eller flere miljøstationer på arealer ejet af kommunen Forslagsstiller: Poul Kraskow; Mågevej 39 

 

 Bestyrelsen har været i kontakt med kommunen og beskeden var, at en grundejer ikke må have længere 
afstand end maks 100 meter fra matrikelskel til nærmeste affaldsstation. Dette vil kræve flere 
affaldsstationer i området. Fælles affaldssortering skal derudover etableres på fællesarealer. 
Grundejerforeningen ejer ikke jord og derfor arbejdes der ikke videre med dette. 

  Der var ingen afstemning. 

 

 b) Støtte ril 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. 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. Det foreslås at Agger ANS støtter dette 
projekt med 50.000 kr. Forslagsstiller: Bestyrelsen 

 Jens Præsenterede projektet som er pt. er sat på stand by, da man afventer kommunen. Opsætning af 
lyn-lader på kommunens grund i Agger vil det blive på den store parkeringsplads ved Agger Tange 
feriecenter. 

 Der blev stemt således: 

Afstemning:  

 18 for. 

 2 imod  

 1 blank 

Mandat gældende til næste generalforsamling. 

 

  c) 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. Inspireret af lignende projekteter. Eksempelvis i Havnsø. Bevægelsespark - Havnsø 
(havnsoe.com). Det foreslås at Agger ANS støtter dette projekt med 20.000 kr. 

 Jens nævnte at arbejdsgruppen er opdelt i to fraktioner. 

 Nogle arbejder med hvad der kan gøres på området nu. Det er for eksempelvis at lave et ude køkken, 
renovere klubhus, lave plads til opbevaring af eks. kongespil mv. samt oprydning på Beach volleyball 
bane.  

 Andre arbejder på at søge penge og beskrive det store projekt Agger Bevægelsespark. 
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 Afstemning:  

 21 for. 

 0 imod  

 0 blank 

 

d) Støtte til Sange ved Havet 

 Fiskeriforeningen som står for Sange ved Havet har købt et nyt lydanlæg til ca. 10.000 kr. Det foreslås at 
Agger ANS støtter dette projekt med 2.500 kr. Forslagsstiller: Bestyrelsen Resultatopgørelse 1. januar til 
31. december 2021. 

 Afstemning:  

 21 for. 

 0 imod  

 0 blank 

8. Eventuelt 

Grete Johansen nævnte at der er kommet en ny turisthytte. Hun opfordrede alle til at besøge 

turisthytten og henvise sommerhus gæster og turister til hytten. 

Jens Pedersen nævnte, at der i nærmeste fremtid vil blive opsat ”Kør Rolle” skilte på fuglsøvej. 

Han nævnte også, at Agger beboerforening også er for sommerhusejerne. Jens opfordrede alle til 

medlemskab så man støtter foreningen økonomisk til alle de spændende projekter de har gang i 

Der blev spurgt til vedligehold af ”De Sorte Huse”. Det er Agger Bådelaug som driver og vedligeholder 

”De Sorte Huse” . 

Michael Bank læste til slut en mail op som var kommet bestyrelsen i hænde. Der var stillet 3 forslag, 

men de var for sent indgivet til at komme til afstemning på generalforsamlingen. 

Mail: 

1. Da vi kan fornemme, at det igennem flere år har været et problem med for høj hastighed på 

grusvejene, vil vi foreslå, at man skilter MERE og samtidig gør opmærksom på det på de sociale 

medier. 

Vi har holdt ferie i et andet sommerhusområde, hvor de havde samme problem. Her valgte man at 

sætte hastigheden ned til 20 km/t. Kunne dette også være en idé? 

 

2. Opsætning af hjertestarter centralt i sommerhusområdet 

3. Oprettelse af Facebookgruppe "Agger Nordre sommerhusejere" 

Det blev tilkendegivet, at bestyrelsen kunne arbejde videre med forslagene. Det blev også nævnt, at 

der allerede er 3 stk. hjertestartere i Agger, bl.a. ved Agger Havn og ved signalmasten. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 

Dirigent: Lars Møller 


