
 

Generalforsamling i Grundejerforeningen Aargab af 1976  

den 28. april 2018 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande. 91 deltagere 

 

Generalforsamlingen blev indledt med en sang – ”En lærke letted’…” 

 

1. Valg af dirigent 

Allan Madsen blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

2. Formandens beretning 

Knud Kølbæk aflagde beretning. 

 

Kjemstrup, Karen Brandts Vej 93 takkede bestyrelsen for et godt arbejde og foreslog, at der lægges en pdf-fil til 

udskrivning på foreningens hjemmeside med regler for færdsel i klitterne og på stranden. 

 

Det vil ske hurtigst muligt. 

 

Tingodden 128 spurgte, om det var ulovligt at sætte skilte op med henvisning til at bruge de etablerede stier. 

 

Hanne Jensen, klitfoged, oplyste, at det er ulovligt. 

 

Hanne har henvendt sig til udlejningsbureauerne med materiale om færdsel i klitterne, men ved ikke, om det 

bruges. 

Man er nødt til at acceptere sandflugt, men Hanne og hendes folk forsøger at stoppe sandet med plantning. 

Klitterne må hellere blive bredere end højere. 

 

Tingodden 41 ønskede, at bestyrelsen fortsat arbejder for hård kystsikring. 

 

Knud Kølbæk forsikrede om, at det gør bestyrelsen, men Kystdirektoratet er meget imod det. Ved klitsynet var 

klipperne synlige, og der er næsten dannet 2 klitrækker, hvor der er klipper. 

 

Allan Madsen, Præstestien 3, oplyste, at nogle grundejere Granvej nr. 32-64, har etableret forbindelse til et vest-

øst vandløb for at løse vandproblemerne på nogle af grundene. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Forelæggelse af regnskab 

Karsten R. Nielsen gennemgik regnskabet, som blev godkendt. 

 

4. Budget og fastsættelse af kontingent for 2019 

Karsten R. Nielsen fremlagde budget for 2018 og foreslog uændret kontingent, 300 kr., i 2019. 

 

Ove Nørholm spurgte hvad, der bliver gjort for at få nye sommerhusejere som medlemmer. 

 

Karsten R. Nielsen svarede, at han sender materiale og indbydelse til generalforsamling til nye medlemmer i 

Vejlauget, som der er tvunget medlemskab af. Endvidere sendes materiale til købere af sommerhuse. 

Nye sommerhuse bliver først opkrævet efter et år, når de bliver indberettet til kommunen. 

 

Budget og kontingent blev godkendt. 

 



  Side 2 

 

5. Indkomne forslag 

Der er indgået en anmodning fra Karen Brands Vej 101 – 131 om at blive optaget i Vejlauget. 

 

Mettes Bjerg 2B fandt det rimeligt, at medlemmer af Vejlauget også er medlemmer af Grundejerforeningen. 

 

Karsten R. Nielsen gjorde opmærksom på, at det ikke kan forlanges, når tvunget medlemskab af en 

grundejerforening ikke er indeholdt i en lokalplan for området. 

 

Jonna Byskov, Karen Brands Vej 131 oplyste, at der er gjort et stort arbejde for at få anmodningen på plads, men 

at det ikke er lykkedes at de sidste fire til at melde sig i Grundejerforeningen. 

Karsten R. Nielsen oplyste, at Karen Brands Vej 101 – 131 opfylder betingelserne for at blive optaget i Vejlauget 

og opfordrede til at stemme for optagelse. 

 

Godkendt ved håndsoprækning. 

 

6. Valg af formand 

Knud Kølbæk blev genvalgt. 

 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

Karsten R. Nielsen og Annemette Madsen blev genvalgt. 

 

Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Knud Kølbæk oplyste, at Niels Jørgen Laursen har solgt sit sommerhus, hvorfor der skal vælges en ny suppleant, 

og han foreslog, at Allan Madsen blev 1. Suppleant. 

 

1. suppleant blev Allan Madsen, Præstestien 3, og 2. suppleant blev Hans Peter Sørensen, Præstegårdsvej 2. 

 

Valg af revisor 

Margit Nielsen blev genvalgt. 

Valg af suppleant 

Kim Morgenstjerne blev genvalgt. 

 

7. Eventuelt. 

Christensen, Karen Brands Vej 32 spurgte hvornår, der bliver saltet. 

Karsten R. Nielsen oplyste, at Snerlevej er blevet vandet akut, da den var ved at flyve væk, men de øvrige veje 

vandes sidst i maj.  

 

Tingodden 57 foreslog, at man tager en tur med bærepose i området og samler affald og gerne et par hybenroser 

ind på turen, så området ikke flyder med dåser, papir mv. 

 

Næste generalforsamling er lørdag, den 18. maj 2019 kl. 9.30. 
 


