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Grundejerforeningen Årgab af 1976 
Generalforsamling Fiskeriets Hus i Hvide Sande den 27. april 2013 
 
1. Valg af dirigent. 

 

Valgt blev Jørgen Boe, der konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. 
 
 
2. Formandens beretning. 
 
Leif Smærup oplyste, at vandproblemerne på Granvej er for stor en opgave for Grundejer foreningen, men 

Grundejerforeningen er evt. behjælpelig med en henvendelse til Kommunen (Axel Nielsen, Granvej 34). 
 
Påvirker reparationen af sti 37 vandstanden på nabogrundene?  LS: nej 
 
Hvem er ansvarlig for vedligeholdelsen af grøfterne? LS: retter henvendelse til Kommunen, men mener dog det er 
grundejernes ansvar. 

 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
 
3. Regnskabet herunder fastlæggelse af medlemsbidrag for 2014. 

 
Karsten R. Nielsen gennemgik regnskabet for 2012. 

 
Der var ingen spørgsmål, og regnskabet blev godkendt. 
 
Kontingentforslag for 2014 på 250 kr. blev vedtaget. 
 
 
4. Valg af sekretær. 

 
Annemette Madsen blev genvalgt 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
 
Kristen Fjord Tarbensen, Snerlevej 2, blev genvalgt og Ole Nørgaard Andersen, Granvej 35 A, blev valgt til 

bestyrelsen. 
 

Valg af suppleanter til bestyrelsen: 
 
Første suppleant Niels Jørgen Laursen, Tingodden 196A, blev genvalgt og anden suppleant blev Ellen V. Pedersen, 
Karen Brands Vej 45. 
 

 
5. Valg af revisor. 
 
Margit Nielsen, Tingodden 353, og Ejnar Jensen, Tingodden 247, blev valgt. 
 
Valg af suppleant: 
 

Kim Morgenstjerne, Tingodden 407, blev genvalgt.. 
 
 
6. Medlemstilgang. 
 
Karsten R. Nielsen oplyste, at der pr. d.d. fortsat er 48 restanter. 

 
 
7. Indkomne forslag. 
 
1) Karsten R. Nielsen gennemgik forslaget til nye vedtægter. 
Forslaget blev vedtaget, men der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling, da der var fremmødt under 
halvdelen af medlemmerne. 

 
2) Jimmy Flindt får generalforsamlingens tilladelse til at rette/sende henvendelse til Videncenter for Kystturisme 
på Grundejerforeningens vegne – dog efter aftale med formanden. 

http://www.aargab76.dk/
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3) Granvej 32-64 optagelse i vejlauget: 
Forslaget blev godkendt, og Granvej 32 – 64 optages i Vejlauget fra 1. januar 2014. 
 

4) Lise Marie Vraast Thomsen: 

Ønsker større indsat for at bevare/beskytte naturen/klitterne! 
Leif Smærup tilbød Lise Marie Vraast Thomsen at deltage i klitsynet. Forslaget fremsendes til Kystdirektoratet med 
ønsket om videre behandling i Grundejerforeningens navn. 
 
 
8. Eventuelt. 

 
Der blev ytret ønske om bedre lyd til næste generalforsamling, da åbningstiden falder sammen med 
generalforsamlingen, hvilket giver en del uro. 
 
Der blev spurgt, om det er muligt at optage flere veje i Vejlauget. Det er det, men det kræver enighed på vejen. 
 

Hvem har ansvaret for, at grøfterne bliver vedligeholdt? 
 
Vejkanten er skredet ud (Tingodden 254) – hvem skal sørge for reetablering. Leif lovede at undersøge sagen og 
vende tilbage med et svar på hjemmesiden. 
 

Formanden gjorde opmærksom på, at man nu kan tilmelde sig til nyhedsbrev på www.aargab.76.dk 
 

Generalforsamlingen i 2014 finder sted den 17. maj 2014 i Fiskeriets Hus (endelig placering vil fremgå af 
indkaldelsen). 
 
Kristen Fjord Tarbensen orienterede om kystsikring og løsning af afvandingsproblemer. 
 
Niels, der havde valgt at stoppe efter 12 år i bestyrelsen fik overrakt en gave. 
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