
  Referat fra generalforsamling 20. marts 2012. 
 
Efter en veloverstået omgang stegt flæsk med persillesovs, blev der budt velkommen 
af formand Jørgen Emil Kristensen. Leif Klithede blev valgt til dirigent. 
 
Allan Nørhave fra Thisted Kommune var inviteret til at fortælle om den nye cykelsti 
fra Vestervig til Agger. Fra Vestervig til broen ved campingpladsen vil der i begge 
sider af vejen blive en sti på 1,20 mtr. + 30 cm stribe. Over broen vil der kun være en 
sti i den ene side og fra broen til Agger vil der komme en dobbelt sti til gang og 
cykel. Hele cykelstien vil blive belagt med asfalt. Licitationen vil finde sted i uge 21 
– 2012 og hele arbejdet skulle gerne stå færdigt i uge 48 – 2012. 
Allan fortalte endvidere at der vil blive lavet chikaner i hver ende af Krik. 
Fra forsamlingen kom der forslag om rundkørsel i krydset ved Agger og ny asfalt på 
Vesterhavsvej, men som det ser ud nu, er der ikke økonomi til det. 
 
Formandens beretning: 
 
I 2011 var der blevet lavet overdækket terrasse ved klubhuset  og Petanque klubben 
var blevet færdig med deres bygning ved banerne. 
Græsstykket nederst på fodboldbanen var blevet slået. Først ved Jakobs Smedie 
dernæst ved frivillige fra Agger. 
Hegnet mod syd blev fornyet med helt nyt hegn. 
Sct Hans var godt besøgt. Vi havde i 2011 arrangeret spisning med ”gode ben” Det 
blev en succes. Til gengæld var juleoptoget lidt mindre besøgt, men det var stadig en 
god dag. 
Reglerne mht. brug af klubhuset er ændret lidt. Efter 3 ”trælse” episoder med unge 
mennesker, er det besluttet, at der skal stå en voksen eller flere bag ved disse 
arrangementer. 
Store fiskebord blev aflyst. 
Udover Ladywalk hjalp beboerforeningen også til, da Agger Athlon for første gang 
skulle løbe af stablen. 
 
Regnskabet for 2011 blev fremlagt af Susanne. Vi havde et overskud på 7731,- 
Kontingenten var hævet til 200,- pr, husstand. 
 
På valg til betyrelse var Jørgen Emil Kristensen, Ulrik Christofersen og Bettina 
Kræmmer. Jørgen og Ulrik ville ikke fortsætte. 
Andreas Kuppe og Leif Klithede blev valgt ind i stedet og Bettina fortsætter i 
bestyrelsen. 
 
Valg af revisor blev Jens Andersen og suppleant blev Jørgen Emil Kristensen. 
 
Beboerforeningen havde også inviteret Børge Jensen til at fortælle om en Masterplan 



vedr. Agger Havn. Det er plan for bevarelse af Agger Havn og de arbejdspladser, der 
er på havnen. I dag er der Agger Værft, Limbo, Agger Fiskebil og Agger Byg. Planen 
har været i gang siden 2003. Gruppen bag består af Jens Kr. Yde, Børge Jensen, Jan 
Møller og Svend Heiselberg. 
 
Endvidere er Fiskeriforeningen interesseret i at overtage den galme redningshus, men 
ikke for enhver pris. 
 
Under evt. blev Energiliv Sydthy omtalt. Hvis man vil melde sig til at være en de 80 
prøvefamilier, kunne man gøre det på www.energilivsydthy.dk 
 
Fra forsamlingen kom der forslag om en hjertestarter. Vi havde prøvet før, men fik 
afslag fra Trygfonden. Forslaget gik endvidere ud på at indsamle de nødvendige 
penge til denne starter og måske få nogle personer uddannet til at rykke ud til et evt. 
hjertestop. Bente Bang ville gerne være behjælpelig med dette. 
 
Snerydning af Vesterhavsvej er stadig et problem, da det ikke er alle der ryder. Det er 
dog den enkelte ejer til at holde dette i orden. 
 
Sidste forslag gik ud på at få sat en lille vaskekumme op på toilettet i klubhuset. 
 
 


