
  Referat af generalforsamling den 23. marts 2013 
 
Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Det blev Else Marie. 
 
Formandens beretning: 
 Der er sket mange tiltag i løbet af det sidste års tid og flere er på vej. Der i blandt har 
 foreningen undersøgt, om det er muligt at købe det sidste stykke af fodboldbanen. Den 
 nuværende ejer forlanger over 1.000.000,-, så det er ingen mulighed. Her kom der et 
 forslag fra Gitte Jensen omkring at arrangere en fodboldkamp med gamle fodboldspillere. 
 Også gadefodboldtunering blev foreslået. 
 
 I klubhuset er der kommet håndvask op på toilettet og senere kommer der et skilt op ved 
 indgangen til banen. Evt. vil der blive sat lidt legeredskaber op, så som en sandkasse og 
 måske et legetårn. 
 Petangueklubben sætter mere stakit op og lægger fliser. 
 
 Affaldsindsamlingen bliver 2 gange om året, og den første gang har allerede fundet sted. 
 Der var ikke for mange frivillige, men vejret var heller ikke for godt. 
 
 Sct. Hans blev afholdt som vi plejer, og der kom forslag om fakkeltog til havet. 
 Vedr. juleoptoget prøvede vi noget nyt i 2012. Vi havde lavet julemarked, hvor der blev 
 solgt hjemmelavet og hjemmestrikket håndværk. Det blev en succes og vil blive arran- 
 geret igen i 2013. 
 
 Akutordningen er i gang, og her har beboerforeningen skaffet frivillige til dette. De er 
 klar til 20. april 2013. 
 
 Mht. til snerydning på Vesterhavsvej har foreningen gjort ejerne opmærksom på, at der 
 skal ryddes sne. Vi bliver ved med at gøre opmærksom på dette. 
 
 Agger kalenderen, som er lavet af Hans Nørgaard, har vi støttet økonomisk. 
 
 Vi har også fået sat informationstavlerne op ved Spar. De forskellige foreninger er alle- 
 rede godt i gang med at bruge dem. 
 
 Så er har vi været behjælpelig med at få Altibox til Agger og Krik. Vi følger op på 
 sommerhusejerne, så de også kan få Altibox. 
 
 Den 1. juni skal vi hjælpe med et arrangement sammen med Indre Mission. Det foregår 
 på boldbanen. 
 
 Cykelstien fraVestervig til Agger venter kun på, om der kommer indsigelser fra høringen. 
 Er der ingen indsigelser, skulle den kunne komme i gang til april. 
  
Forslag: 
  
 Mht. styregruppens økonomi, vil man gerne, der bliver sat et pengebarometer op i skabene  
 Ved Spar, så man kan følge med i, hvor mange penge der bliver samlet ind. 
 
 Ved affaldsdagene vil man gerne have nogle gamle hakkejern. De skal bruges til at hive  
 affaldet ud af de mange hyben rundt om i byen. Der blev foreslået, at man skulle kunne købe  
 hundeposer i Spar. 



 Mht. lys ved handicapstien ved havet skal der følges op på, om det er muligt at få sat lys op. 
 Ligeledes var der forslag om, der måske kunne blive sneryddet ved rampen op til handicap-
 stien.  
 
 I forlængelse til emnet om hundeposer blev der foreslået en hundeskov til turister og de  
 lokale og deres hunde. Derved kan man indskrænke omfanget af hundelorte. Man kunne der- 
 ved lægge en seddel i de mapper, der ligger rundt i sommerhusene omkring information om
 evt. hundeskov. 
 
Kommentarer: 
 
 Lone Mark kunne informere om Nationalpark Thy. Området bliver til et cykelområde, og  
 der bliver ansat en person til at forbinde dette. 
  
 Vedr. placering af hjertestarterskabet skal det hænge ved beboerhuset, og det er kun  
 akuthjælpere, der kan betjene skabet. 
 
Regnskab og vedtægtsændringer: 
 
 Her blev alt godkendt: Sommerhusejere bliver sat ind i vedtægterne og ikke kun grund- 
 ejere. Bestyrelsen går fra 6 til 5 personer. 
 
Valg af bestyrelse: 
 
 Anne Søndergaard, Susanne Spetzler og Randi Kristensen modtog alle genvalg. 
 
Valg af revisor: 
 
 Jens Andersen modtog også genvalg. 
 
Der var ingen indkomne forslag. Under evt. fik bestyrelsen ros for de ting, der bliver lagt på 
Facebook. 
  
  


