
Referat 

Stiftende generalforsamling Netværksgruppen Aggers tilblivelse 

Dato:           Den 23. marts 2013 kl. 10.00  11.00 

Sted:           Agger beboerhus 

Deltagere:    Repræsentativ forsamling med 32 deltagere – fastboende og sommerhusejere. 

Fra Netværksgruppen deltog: 

Else Marie Larsen (EML)fmd., Susanne Spetzler (SSp.) kasserer, Viggo Iversen (Viiv)samt Anne Søndergaard 

(AS)ad hoc medlem fra beboerforeningen. 

Afbud:         Find Gravesen (FG) sekretær samt Bente Bang(BB), som begge var forhindret. 

Mødeleder:   Else Marie Larsen 

Generalforsamlingen var indvarslet og dagsorden forelå forud for mødet. 

Ad. 1. Velkomst ved formanden, som takkede for det flotte fremmøde. 

Ad. 2. Indlæg om start og idefasen v/ AS 

AS orienterede kort om processen, som tog sit udgangspunkt i borgermødet i november og mødet igen i 

december, hvor ca. 40 interesserede borgere deltog. AS gav ligeledes udtryk for den positive stemning der 

herskede og glædede sig til det fremtidige arbejde. 

Ad. 3. Kort status for styregruppens første 3 måneder v/  EML 

Der har været afholdt 3 møder, hvor specielt Styregruppens berettigelse, arbejdsform m.v. er blevet drøftet 

og beslutningen om at udarbejde et sæt vedtægter med det formål, at få etableret en forening. 

På baggrund af fælles mødet med foreningerne, som satte spørgsmålstegn ved, hvad styregruppen skulle 

”styre”, er der udarbejdet forslag om, at styregruppen ændrer nav fra styregruppe til Netværksgruppen 

Agger, samt gennemgang af den samarbejdsmodel som er fremtiden. 

Dette blev enstemmigt vedtaget.  Oplægget er vedhæftet. 

Ad. 4. Motivering for hensigten med bestyrelsen v/ EML 

Oplæg om styregruppens arbejdsform og behov for bestyrelses- og forenings etablering for at kunne agere 

efter det ønskede formål fra borgermødet og til stadighed have gennemsigtighed. 



Ad. 5. Godkendelse af vedtægter for bestyrelsen v/ EML 

Godkendelse af vedtægterne skete enstemmigt ud fra 

1. At den sproglige form blev forenklet, men med samme indhold 

2. At foreningens navn rettes til Netværksgruppe Agger 

3. At foreningens struktur bliver som fremført og beskrevet forud af formanden 

4. At formålet er, at medvirke til Aggers udvikling 

5. At indmeldelsesgebyr er minimum kr. 50,- pr. person 

6. At indsamlingskonto etableres straks 

7. At ordinær generalforsamling afholdes en weekend i sidste halvdel af april 

Ad. 6. Indsamling via konto jf. drøftelse på borgermødet i efteråret v/ EML 

Der er oprettet konto i sparekassen Vendsyssel, Bedsted afdeling, dette blev godkendt og iværksat. 

Kontoen er: Reg. Nr. 9070 kt.nr. 162-38-57995 

Ad. 7. Navngivningsprocessen v/ AS 

AS orienterede om de indkomne forslag, men ingen af forslagene forekom at sidde ”lige i øjet”, så flere forslag 

modtages gerne. 

Resultatet er, at vi ser tiden an, nu da man har et navn til foreningen og ide til logo. 

Ad. 8. Afslutning v/EML 

Formanden afsluttede med tak for fremmødet, de klare beslutninger og konstruktive indslag. 

Beboerforeningen var vært ved kaffe med brød. Tak for det. 

Agger den 23. marts 2013 

Referent: Kaj Larsen 

 


