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Grundejerforeningen Årgab af 1976 
Generalforsamling på Sømandshjemmet i Hvide Sande den 5. maj 2012 
 
1. Valg af dirigent. 

 
Valgt blev Jørgen Boe, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne, 
da indkaldelsen blev udsendt i februar. 
 
 
2. Formandens beretning. 
 

Leif Smærup oplyste, at det i år ikke har været kulden, men sandflugten, der har plaget området. Klitbeskyttelsen 
er banket mange år tilbage, og der skal ske nyplantning af hjelme. Klitsynet er udsat til august, men hvis der ikke 
bliver gjort noget ved sandflugten, overvejer bestyrelsen at skrive til ministeren og de lokale politikere. 
 
På Sammenslutningens møde i august var det store emne, at kommunen havde opsagt alle aftaler om vejvedlige-
holdelse, men ville give tilbud på vejvedligeholdelse i hver enkel sag.  

 
Der var kommet flere klager over Snerlevej, som var i en meget dårlig stand, og bestyrelsen blev kontaktet af 
Aargab 73 ang. reparation af vejen. Der blev holdt møde med kommunens tekniske direktør og Sammenslutnin-
gen, hvilket mundede ud i, at vejen hurtigt blev lavet for 15.000 kr., og der er lavet en aftale om vedligeholdelse i 

tre år til en samlet pris af 25.000 kr. 
 
Der har tidligere været afholdt vejsyn om vedligeholdelse af Granvej, Gyvelvej, Præstegårdsvej, Præstestien, 

Snerlevej og Strandkrogvejen, men der var ikke flertal for at komme med i vejlauget. 
 
Kommunen har ændret mening om vejlaug og anbefaler det nu. 
 
Der er kommet et forslag fra et medlem om opstilling af borde og bænke, men grundejerforeningen ejer ikke jord, 
og det umiddelbart eneste mulige sted er P-pladsen ved Mettes Bjerg, men der findes allerede borde og bænke, 
men hvis nogen vil give plads til borde og bænke, er de velkomne til at henvende sig til bestyrelsen.  

Der må dog ikke sættes borde og bænke op inden for kystfredningslinjen, og der skal være mulighed for at kom-
me af med affald i umiddelbar nærhed af borde og bænke. 
 
Grundejerforeningen har haft nogle dispensationsansøgninger om udbygning af minkfarme i høring. Bestyrelsen 
har givet tilsagn, da det ikke drejer sig om flere dyr, men om udbygning på grund af nye EU-direktiver om større 
bure. 

 
Grundejerforeningen har igen klaget over udkørslerne til Sønder Klitvej fra Snerlevej, Tingodden og Søholmvej. 
 
Stormene det forløbne år er gået hårdt ud over de sydlige stier i år, hvor stigerne har hængt lodret ned, indtil der 
blev lavet nye ramper ned på stranden. Sti nr. 37 er blevet nedlagt som redningsvej, da den ikke kunne holdes 
farbar på grund af sandflugt. 
 

Grundejerforeningen har påtænkt at istandsætte sti nr. 45, rette den ud og få lagt flis på, da den sander til, og der 
er flere stiger, der skal forlænges, da klitten bliver højere og siderne stejlere. 
 
Kommunen har sendt et brev til alle grundejerforeninger om beskæring af beplantning langs vejene, men da 
kommunen er vejforvaltende myndighed, kan grundejerforeningerne ikke påbyde nogen at klippe deres beplant-
ning ud mod vejen, og grundejerforeningen ønsker ikke at tage arbejdet fra kommunen. 
 

Fra Granvej 36 blev der opfordret til at gå videre med at få etableret et vejlaug i områdets nordlige del. 
Granvej 17 bakker op om etableringen af et vejlaug. 

Leif Smærup opfordrede til at rette henvendelse til Kommunen og spørge om, hvad der kan gøres. I Vejlauget for 
Tingodden, Søholmvej og Mettes Bjerg har bestyrlsen valgt at lade Kommunen opkræve kontingentet, så alle 
kommer med. 
 

Jørgen Boe konkluderede, at grundejerforeningen er positiv overfor at få Granvej med i vejlauget.  
 
Der var klager over renovationen, og formanden opfordrede til at ringe til ESØ eller sende en klage til Teknisk 
Udvalgs formand. 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 

 

http://www.aargab76.dk/
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3. Regnskabet herunder fastlæggelse af medlemsbidrag for 2013. 
 
Karsten R. Nielsen gennemgik regnskabet for 2011. 
 

Der er forsvundet 16 stiger i løbet af vinteren, og en del af de tilbageværende skal renoveres. 
 
Bidrag til foreninger er faldet, da grundejerforeningen har meldt sig ud af Landsforeningen. 
 
Jørgen Boe oplyste, at grundejerforeningen har modtaget brev fra et medlem, der ikke kan gå ind for kontingent-
stigningen, så længe formuen er så stor som nu. 
 

Karsten R. Nielsen oplyste, at den foreslåede kontingentstigning på 50 kr. pr. år skyldes store udgifter i forbindel-
se med renovering af stierne, og at der er sikret penge til 2013 og 2014, hvor regningerne på renovering bliver 
større. 
 
Der er 403, heraf 10 nye, der har betalt kontingent, og der er 61 medlemmer, der endnu ikke har betalt. 
 

Det blev foreslået, at der sendes et brev fra generalforsamlingen med opfordring til at blive medlem af grundejer-
foreningen. 
 
Der blev spurgt til antallet af stier i foreningens område, og om grundejerforeningen SKAL vedligeholde dem. 

 
Formanden svarede, at der er 26 – 27 stier til vandet i området, og at det er et af foreningens formål at vedlige-
holde stierne, så man undgår vandring over og nedslidning af klitterne. 

 
Kontingentstigningen på 50 kr. til 250 kr. pr. år fra 2013 blev vedtaget. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 
4. Valg til bestyrelsen. 

 
Valg af formand: Leif Smærup blev genvalgt. 
 
Valg af kasserer: Karsten R. Nielsen blev genvalgt. 
 
Valg af en første og en anden suppleant til bestyrelsen:  

 
1. suppleant: Niels Jørgen Laursen, Tingodden 196A – 31 stemmer 
2. suppleant: Niels Nicolaisen, Tingodden 181 – 16 stemmer 
En stemte blankt. 
 
 
5. Valg af revisor. 

 
Valg af revisor: Jørgen Boe blev genvalgt. 
 
Valg af revisorsuppleant: Kim Morgenstjerne, Tingodden 407 blev valgt. 
 
 
6. Medlemstilgang. 

 
Karsten R. Nielsen takkede for valget og oplyste, at der er ca. 570 potentielle medlemmer af grundejerforeningen, 

men det er svært at få navnene fra Kommunen. 
 
Alle grundejere på Tingodden, Søholmvej og Mettes Bjerg får girokort hvert år, og det har givet 9 nye medlem-
mer. 

 
Den dårligste dækning er fra Granvej til Karen Brandts vej, men der kan ikke indføres tvang til at være medlem af 
en grundejerforening, hvis det ikke fra starten er indføjet i en lokalplan for området. 
 
Det blev foreslået at udsende en opfordring til at blive medlem af grundejerforeningen til alle igen samt at frem-
stille et klistermærke til postkassen, hvorpå der står, at man er medlem af grundejerforeningen. 
 

 
7. Indkomne forslag. 
 
Jimmy Flindt har indsendt forslag om at grundejerforeningen køber 3 andele i Vindmøllelaug Århus Bugt. 
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Leif Smærup oplyste, at bestyrelsen har valgt ikke at støtte forslaget, da det ikke er grundejerforeningens formål. 
 
 
8. Eventuelt. 

 
Formanden oplyste, at han modtager en del henvendelser fra firmaer vedr. solvarme m.v., så man er velkommen 
til at kontakte Leif Smærup, hvis man er interesseret. 
 
Det blev foreslået, at der udsendes nyhedsmails. 
 
Leif Smærup lovede at undersøge muligheden for at få tilmelding til nyhedsmail sat på foreningens hjemmeside. 

 
Kristen Fjord Tarbensen undrede sig over, at Kystdirektoratet kører rundt i biler med logoet ”Smukkere kyster”, 
for det eneste, der virkelig beskytter kysterne, er parallelhøfter, og Tarbensen kan ikke forstå, at Kystdirektoratet 
finder det unaturligt at udlægge natursten. I stedet bliver der flyttet 1,2 mio. m3 sand fra nord til Aargab, og det 
giver sandflugt i en periode, hvorefter sandet forsvinder. Tidligere var der 100 mand ansat til det arbejde, to klit-
fogeder skal klare i dag. 

 
Næste års generalforsamling afholdes 27. april 2013 kl. 9.30. 


