
 

Generalforsamling i Grundejerforeningen Aargab af 1976  

den 18. maj 2019 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande. Ca. 90 deltagere 

 

1. Valg af dirigent 

Niels Jørgen Laursen blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

2. Formandens beretning 

Formand Knud Kølbæk aflagde beretning. 

 

Knud Kølbæk opfordrede medlemmerne til at hænge side 13 – 14 fra Ringkøbing-Skjern Guide op på 

køleskabsdøren i udlejningssommerhusene, så lejerne kan se, hvordan man færdes i klitterne. 

 

Knud Kølbæk opfordrede ligeledes til, at de, der ikke allerede har gjort det, sender e-mailadresse og 

mobiltelefonnr., sommerhus – og hjemmeadresse til kassereren. 

 

Tingodden 128 spurgte til Grundejerforeningens holdning til kloakering. 

 

Knud Kølbæk svarede, at Grundejerforeningen har indsendt indsigelse mod kloakeringen, idet man henviser til 

samme argumenter mod kloakering som Sammenslutningen af Grundejerforeninger på Holmsland Klit har 

indsendt, samt med henvisning til en udtalelse mod kloakering fra PJP. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Forelæggelse af regnskab 

Formanden gennemgik regnskabet, som blev godkendt. 

 

4. Budget og fastsættelse af kontingent for 2020 

Knud Kølbæk fremlagde budget for 2019 og foreslog uændret kontingent 300 kr. i 2020. 

 

Der er 450 medlemmer, der har betalt, hvilket er 35 færre end sidste år. 

 

Budget og kontingent blev godkendt. 

Efter et spørgsmål blev det kort diskuteret, hvor stor en formue det var relevant at have. Kassereren vil sammen 

med den øvrige bestyrelse drøfte spørgsmålet. 

 

5. Indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslår, at foreningen indmeldes i Sammenslutningen af Grundejerforeninger på Holmslands Klit. 

 

Det vil koste 3.100 kr. pr. år, men grundejerforeningerne står stærkest samlet. 

 

Forslaget blev enstemmigt godkendt. 

 

Tingodden 179, 209, 233 og 300 har fremsendt forslag om ændring af Vejlaugets vedtægter, så Vejlaugets 

opgaver også omfatter vedligeholdelse og oprensning af grøfter. 

Forslaget er indgået for sent til at blive behandlet i Vejlauget, men bliver i stedet behandlet på 

Grundejerforeningens generalforsamling. 

 



  Side 2 

Formand Knud Kølbæk gav udtryk for undren over forslaget, da det er grundejernes opgave at sørge for afvanding 

af egen grund, og Knud Kølbæk har brugt mange timer på at skaffe adresser, opmålinger og priser samt holde 

møde med kommunen for at hjælpe de berørte grundejere. 

 

Knud Kølbæk vil stadig gerne hjælpe med adresser på grundejere m.v., men oplyste at den samlede bestyrelse er 

imod at ændre vedtægterne. 

 

Tingodden 395 gjorde opmærksom på, at lodsejer er forpligtet til at holde egen grund. 

 

Tingodden 179 bemærkede, at der var et vandfyldt hul i vejen. 

Leif Andersen bad ham ringe til LA ved huller i vejen. 

 

Forslaget faldt ved afstemning ved håndsoprækning. Der var et meget stort flertal mod forslaget. 

 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

Kresten Fjord Tarbensen og Leif S. Andersen blev genvalgt. 

 

Valg af suppleanter til bestyrelsen 

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

 

Valg af revisor 

Margit Nielsen blev genvalgt. 

Valg af suppleant 

Kim Morgenstjerne blev genvalgt. 

 

7. Eventuelt. 

Det blev foreslået at opsætte små skilte med ”Hund i snor” ved nedgangene til stranden. 

 

Leif Andersen oplyste, at det skal der søges tilladelse til, og det får vi ikke. 

 

Knud Kølbæk opfordrede til at deltage i RAH’s generalforsamling den 21. maj 2019.  

 

Det blev foreslået at samarbejde med udlejningsbureauerne om færdsel i klitterne, og Knud Kølbæk henviste til 

Ringkøbing-Skjern Guide. 

 

Leif Andersen oplyste, at der er kommet ny skovfoged, og iflg. ham må man gå over det hele, ligesom han synes, 

at vindhuller er smukke. 

 

Kresten Fjord Tarbensen oplyste, at det gør ondt hver gang, der forsvinder kvadratmeter fra klitten, og han 

takkede for den store opbakning og ønskede alle en god sommer. 

 

Knud Kølbæk oplyste, at næste generalforsamling er lørdag, den 9. maj 2020 kl. 9.30. 
  



  Side 3 

Vejlauget 

 

1. Valg af dirigent 

Niels Jørgen Laursen fortsatte som dirigent. 

 

2. Bestyrelsens beretning om Vejlaugets virksomhed i det forløbne regnskabsår 

Leif Andersen fremlagde beretning for Vejlauget. 

 

Tingodden 179 foreslog at opdele Tingodden i områder med bøjelig afspærringer. 

 

Tingodden 106 gjorde opmærksom på, at vejbelægningen har ændret sig, så stenene er blevet større og 

ubehagelige for cyklister. 

 

Knud Kølbæk svarede, at Tingodden er en del af Vestkyststien og vedligeholdes i samarbejde med kommunen. 

 

Leif Andersen oplyste, at der er brugt 60 mm stabilgrus, som skal tromles, når der er blevet høvlet, men det 

undlader kommunen, og der er kun 2 mand ansat til at tage sig af hele området, hvor det er nødvendigt med 7 – 

8 mand. 

 

Tingodden 179 oplyste, at der kommer meget støv til dem, der bor tæt på stamvejen. 

 

Leif Andersen lovede, at der bliver saltet (støvbinding) sidst i maj eller først i juni. 

 

Tingodden 209 klagede over midterrabat og hyben på stikveje. 

 

Leif Andersen opfordrede til at tage et billede, sende det til kommunen og bede kommunen pålægge grundejerne 

at klippe vegetationen. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab 2018 til godkendelse 

Knud Kølbæk gennemgik regnskabet. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår til godkendelse, herunder fastsættelse af 

medlemskontingent 2020 

Knud Kølbæk gennemgik budgettet for 2019 og foreslog kontingentet sat op til 350 kr. i 2020. 

 

Budget og kontingent 2020 blev godkendt. 

 

5. Valg af 1 medlem til bestyrelsen 

Andreas Nielsen blev genvalgt. 

 

6. Valg af suppleant til bestyrelsen 

Allan S. Madsen blev genvalgt. 

 

7. Valg af 2 revisorer 

Margit Nielsen og Ejnar Jensen blev genvalgt- 

 



  Side 4 

8. Eventuelt 

 

Knud Kølbæk oplyste, at næste generalforsamling er den 9. maj 2020. 

 


