
Beretning for året 2012 

Ja, endnu et år er gået. Et år hvor vi blandt andet har været nødt til at sige farvel til foreningens formand, 

og i stedet må nøjes med mig. Det har været et meget begivenhedsrigt år, hvis I spørger os alle, og 

rammerne for hvad beboerforeningen plejer at lave, er godt og vel spændt ud. Men overvejende har det 

været spændende, sjovt og udviklende, men også mange hårde arbejdstimer. 

 

Hvis vi starter på fodboldbanen: 

Vi har været i dialog med ejerne af den østlige del af fodboldbanen, med henblik på et eventuelt salg af 

banen til os. Det var ikke noget problem, men vi taler om et salg til den pris som grundene har stået dem i, 

dvs. over 1 mill. Kr. Så ved vi det, og så ligger den der. Ikke ensbetydende med at den er taget af bordet, 

men det kræver mere end en ide til en fodboldbane at kunne betale bare grunden. Så er der gode ideer så 

kom med dem til os. 

Vi har i år fået slået græsset af Niels Noermark fra Bedsted. Det har fungeret rigtig godt, og det fortsætter vi 

med. Vi håber også at kommunen fortsætter med den vestlige del af banen.  

Toiletterne med håndvask som der er kommet op, er åbne fra april til oktober, og der vil snart komme skilt 

op nede på hegnet, med at der er åbent, og at området må benyttes og reglerne herfor. Vi arbejder 

ligeledes med at der også bliver hængt regler omkring færdslen og spil på petangue banerne op, oppe ved 

petangue banerne.  Det er muligt at låne en nøgle hos et bestyrelsesmedlem til brug af vores lokale og 

vores bålting (popcorn net og pander) kan også lånes. 

Vi vil gerne have lidt legeredskaber op på pladsen – gynger og måske klatrestativ – sandkasse. Dog kun lige 

til det mest nødvendige, idet vi ellers satser på at byens legeplads kommer til at ligge ved beboerhuset. 

Petangueklubben sætter mere stakit op og lægger flere fliser, og vi skal mødes i næste måned og snakke 

om renovering af klubhuset indvendigt. Og husk man kan altid låne alle faciliteter, og der kommer også en 

grill op igen på pladsen, men sandsynligvis en muret. 

Og vi har jo stadig et party telt der kan lånes. 

Og så vil vi gerne sige et stort tak til petangueklubben fordi de kigger efter vores bygninger, og sørger for at 

tingene er i orden på pladsen.  Og at vi når vi har arrangementer snupper deres køkkenfaciliteter. 

 

Affaldsindsamling: 

I samarbejde med DNF har vi holdt 2 gange affaldsindsamling siden sidst. Med en ikke alt for god tilslutning, 

er det alligevel lykkedes os at samle en trailerfuld affald hvert år, og masser masser af dåser.  Vejret var ikke 

det bedste i år, men vi nåede det lige inden sneen dækkede jorden. Og det var tidligt i år – officielt først 

den 21. april, men stemningen er for at det bliver gjort inden påske, så det gjorde vi og gør og gør igen 

næste år. Indsamlingen var sammen med byfornyelsesgruppen Hold byen ren hold – Britta Bauer og Lene 

Ruby. Tak for det, og de har også lovet at fortælle hvornår det er næste gang byen trænger. Så vi regner 

med en gang mere i år. Og når vi taler affald, så ved jeg, at der også er nogle i byfornyelsesgruppen der er 

ved at få styr på vores strandrensning herude…så lad os håbe at det lysner. 

 

Sct. Hans: 

Vi holdt i år, med mulighed for selv at grille medbragt mad. Med lidt møje og besvær lykkedes det, at få 

gang i grillerne, og bålet blev også tændt uanset det blæste (som det plejer). Tak for de herrer der 

møjsomligt forsøgt at skabe læ med presenninger osv, og tak til alle dem der altid er klar til at hjælpe til 

arrangementet.  Måske vil kunne arbejde med at tænde bål ved havet engang og med fakkeltog op 

til..måske det bliver i år? 

 

 

 



Juleoptog: 

Det blev en rigtig dejlig dag sidste år. Der var mange i optoget, og præmien for bedste udklædning gik til 

rideklubben. Som noget nyt, havde vi åbent i madpakkehuset for salg af hjemmelavede ”ting og sager”.  Der 

var alt lige fra hjemmestrikkede sokker og nisser, til Spar med dejlige store appelsiner, og ikke at forglemme 

Niels og Sinnes univers, og hjemmebagt småkager. Det trak folk godt til, og der var en rigtig god stemning 

inde i madpakkehuset. Ingen tvivl om at De sorte huse egner sig lige til et julearrangement af den slags. Vi 

har tilsagn om at alle sælgere ønsker at komme igen i år, og vi vil gerne – hvis ellers De sorte Huse er med 

på det, gerne udvidet markedet til et hus mere i år. Måske vi ender med at blive Thy’s største julemarked 

for ”hjemmelavede ting og sager” – og især i år falder det midt i december modsat sidste år, hvor vi var tæt 

på jul.  

 

Agger athlon og Ladywalk: 

Begge fantastiske arrangementer vi forsøger at støtte op om, så godt som vi nu kan. Bland andet sørger for 

at fodboldbanen er slået og opryddet, og vi arbejder selv i forbindelse med Agger Athlon. 

 

Af øvrige ting vi har stukket næsen i – sidste år kan nævnes: 

 

112 akuthjælperordningen 

Vi har været behjælpelige med at skaffe frivillige som akuthjælpere, men den helt store drivkraft i det her, 

har været Bente Bang, medlem af regionsrådet i region Nordjylland.  Hun har bare sørget for at det skulle vi 

ha’ – selvfølgelig var vi også berettiget med vores udkaldstider på omkring 16 min. før ambulancen 

kommer. Man er nu ved at uddanne 22 personer, og de er færdig uddannet lørdag den 20. april. På det 

tidspunkt skal skabet være oppe – står ved beboerhuset, og så er vi køreklar. Det kommer 

brochuremateriale til uddeling – også i sommerhusene. En stor tak til alle dem der nu er under uddannelse, 

og som bæver lidt ved tanken over hvad det er de har begivet sig ud i. Vi håber at de bliver godt for dem, og 

vi ved at det bliver godt for alle os, at der i løbet af 1-2 minutter står en handledygtig person i vores dør. 

Hvorvidt akuthjælperen bliver tilkaldt, afgør 112 folkene, men de kommer faktisk ud til mange forskellige 

alarmer.  

 

Snerydning af gangstien på Vesterhavsvej: 

Ja, så tog vi fat om noget, vi egentlig har gået og arbejdet på længe, men via facebook, fik vi hurtigt spredt 

det rundt til husejerne på Vesterhavsvej. Det er deres pligt som husejere at rydde gangstien – ganske som 

et fortov, og vi foreslog også at man kunne betale sig fra snerydningen vha Niels Noermark. Mange har sagt 

ja tak til det, og det er en sand fornøjelse, at man nu kan færdes i sin by – også om vinteren. Kommunen var 

også hurtige til at rydde nede foran mindestenen, da de blev gjort opmærksomme på, at det faktisk var 

deres jord…Men, vi ved der stadig er problemer i den vestlige ende af byen, og det arbejder vi videre med 

til efteråret tænker jeg. 

 

Juletræer og flag: 

Vi betaler et juletræ og sørger for folk til at sætte op…et godt godt team må vi sige. De skal ikke engang 

spørges mere. Og vi er begyndt at betale for 1 flag og hejsning heraf, nede i krydset. 

 

Agger kalenderen: 

Den bliver lavet af Hans Nørgaard, og vi støtter op om den økonomisk. Vi synes stadig at hans billeder 

fortjener at blive brugt, og kan kun være glad for at han ønsker at vise dem frem. 

 

 

 



Opslagstavler ved Spar: 

Der er lige kommet 2 tavler op ved Spar. Spar har sponsoreret kasserne, og vi har gravet ned m.m. Det er 

meningen at kasserne er til brug for alle foreninger – der kommer lås på, og nøglen kan hentes i Spar og hos 

et medlem af bestyrelsen. Der kommer ligeledes en aktivitetskalender i kassen, så vi kan se hvad vi alle går 

og laver over en længere periode. 

 

Fælles foreningsmøder: 

Vi har to gange haft fælles foreningsmøder siden vi stod her sidst. Det er nogle gode møder – synes vi, og vi 

deler en masse informationer om hvad vi går og laver, og som noget nyt i år benyttede vi jo lejligheden til at 

præsentere Aggers nye styregruppe/netværksgruppe. Der blev taget godt imod. Vi diskuterede blandt 

andet også en fælles velkomstpakke til tilflyttere, kirkekaffe i missionshuset. Det skal siges at missionshuset 

faktisk har tilbudt at åbne huset til almen brug for arrangementer, når blot man overholder reglerne for 

opførsel i huset.  Jeg tænker at referaterne bliver tilgængelige på visitagger.dk…. 

 

Altibox: 

Ja, så kommer der fibernet til Agger. Vi har haft møde med Thy Mors Energi, sammen med Erik Jensen, der 

er tovholder på projektet her hos os. Han har skaffet tilslutning nok til at nu kommer det faktisk, og der er 

også en ambassadørordning til vores forening, men et klækkeligt beløb for hver husstand vi tilmelder 

Altibox. Der vil komme mere om det på facebook, og det er vigtigt, at man tilmelder sig hos Erik eller mig. 

Men igen..tusind tak til Erik, der ligesom driver den del af butikken…vi har simpelthen ikke flere hænder. 

 

Spar: 

Vi har også kørt en lille Spar kampagne i forbindelse med en truet lukning her i december måned. Man kan 

diskutere og vi støtter Spar, men vi mener nu mest at vi støtter det at have en butik i denne by, hvilket vi 

ser som meget meget vigtigt for vores fremtid som by. Vi ville bare gerne have at man tog stilling, i stedet 

for at gøre som man plejer, at købe alt der hvor der er stort udvalg. Kunne noget mindre være en mulighed, 

og også til meget fornuftige priser. Det hjalp, og det skal I aggerboer ha rigtig stort tak for…vi kan kun 

klappe os selv på skuldrene der. 

 

Dæmningen mod syd: 

Vi forsøger at få asfalt på deroppe igen, har skrevet og talt med Naturstyrelsen og Kommunen, og bedt dem 

tage os med på råd og vejledning. 

 

Agger ny forening: 

Sprang ud af vores borgermøde i November, og er netop blevet stiftet for få timer siden. Det er grundlaget 

for at forene Aggers kræfter og foreninger nogle gange, til fælles at løfte større og tunge projekter, samt at 

understøtte tilflytning samt vækst af erhverv i Agger m.m. Alt sammen noget der fremgår af visitagger.dk 

og mødet før dette. Som formand for beboerforeningen sidder jeg selv som ad hoc i gruppen, og jeg har en 

rigtig god mavefornemmelse om at vi har gjort noget rigtigt. Og især glæder det mig, at vi har etableret et 

samarbejde med sommerhusejerne. Så vi ser lyst på fremtiden, og er især glade for at ca 40 personer 

deltager i arbejdet i henholdsvis styregruppen og undergrupperne byfornyelse og turisme/erhverv. 

 

Fremtiden: 

Lidt som den plejer, men helt nyt er dog, at vi lørdag den 1. juni har et fællesarrangement med IM på 

fodboldbanen. Mere om det senere, men det bliver en dag for os alle !!! Et spændende og nyt samarbejde 

synes vi.  


