
 

Generalforsamling i Grundejerforeningen Aargab af 1976  

den 4. september 2021 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande. 94 deltagere 

 

1. Valg af dirigent 

Hans Peter Sørensen blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

2. Formandens beretning 

Formand Knud Kølbæk aflagde beretning.  

På spørgsmål om separering af kloak, oplyste Knud Kølbæk, at kommunen alene vil kloakere spildevand.  

 

Beretningen blev godkendt. 

 

Knud Kølbæk orienterede om dræningsprojektet på Tingodden, der er en følge af oversvømmelserne i 2020, hvor 

flere grunde og ikke mindst veje stod under vand. 

Den endelige, nøjagtige pris for deltagelse i projektet og løbende udgifter til vedligeholdelse, strøm m.v. foreligger 

endnu ikke. 

 

Knud Kølbæk opfordrede medlemmerne til at tilmelde sig projektet ved at maile til kk35@live.dk 

 

Man er også velkommen til at skrive, hvis man har spørgsmål til projektet. 

 

3. Forelæggelse af regnskab 

Kasserer Karsten Ransby Nielsen gennemgik regnskabet. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Budget og fastsættelse af kontingent for 2022 

Kassereren forelagde budget for 2022 og foreslog uændret kontingent på 300 kr. i 2022. 487 ud af 498 medlem-

mer har betalt. 

 

Der har været 60 ejerskifter, men både sælgere og ejendomsmæglere har været flinke til at oplyse om ejerskifter. 

 

Budget og kontingent blev godkendt. 

 

5. Indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslår ændringer i vedtægterne for såvel Grundejerforeningen og Vejlauget. 

Vedtægtsændringerne blev gennemgået, og det blev i den forbindelse pointeret, at det er den enkelte grundejer, 

der iflg. vandløbsloven er er ansvarlig for afledning af vand på egen grund. 

 

Der blev foretaget afstemning ved håndsoprækning, og forslaget blev vedtaget. 

 

6. Valg af formand og medlemmer 

Valg af formand (1 år) 

Knud Kølbæk blev genvalgt.  

 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (2 år) 

Kresten Fjord Tarbensen og Leif S. Andersen blev genvalgt. 
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  Side 2 

 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (1 år) 

Annemette Madsen og Karsten Ransby Nielsen blev genvalgt. 

 

Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Hans Peter Sørensen, Præstegårdsvej 2, blev valgt som 1. suppleant og 

Erik Gamrath, Tingodden 228, blev valgt som 2. suppleant. 

 

Valg af revisor 

Inge Marie Jensen blev valgt. 

Valg af suppleant 

Kim Morgenstjerne blev genvalgt. 

 

7. Eventuelt. 
Klitfoged Hanne Jensen oplyste, at de starter plantning af hjelme fra mandag, men de er kun to personer til det. 
 
Sommerhusejerne har tidligere kunnet købe planter, men det kan man ikke længere. 
 

De kan dog købes hos en gartner i Ulfborg, der formerer dem. 
 
 
 
 
  



  Side 3 

 

 Vejlauget 

 

1. Valg af dirigent 

Hans Peter Sørensen fortsatte som dirigent. 

 

2. Bestyrelsens beretning om Vejlaugets virksomhed i det forløbne regnskabsår 

Leif Andersen fremlagde beretning for Vejlauget. 

 

Leif Anderson oplyste, at han er indtrådt i bestyrelsen for Sammenslutningen af grundejerforeninger på Holmsland 

Klit, og da Thue Amstrup-Jørgensen ønsker at udtræde som forbrugerrepræsentant af bestyrelsen for Ringkøbing-

Skjern Forsyning, opstiller Leif ved det kommende valg. 

  

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 

Karsten Ransby Nielsen gennemgik regnskabet. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

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

kontingent 2022 

Karsten Ransby Nielsen gennemgik budgettet for 2022 og foreslog uændret kontingent i 2022. 

 

Budget og kontingent 2022 blev godkendt. 

 

5. Valg af 1 medlem til bestyrelsen 

Andreas Nielsen blev genvalgt. 

 

6. Valg af suppleant til bestyrelsen 

Hans Peter Sørensen blev valgt. 

 

7. Valg af 2 revisorer 

Inger Marie Jensen blev valgt, og Margit Nielsen blev genvalgt- 

 

8. Eventuelt 

Leif Andersen oplyste på en forespørgsel, at sti 32 ligger på Nordsø Campings grund, og at Grundejerforeningen 

sørger for opsætning/reparation af skilte med visning til stranden. 

 

Der blev ytret ønske om en ansvarlig for grøfterne, og Kresten Fjord Tarbensen opfordrede sommerhusejerne at 

gå sammen om at få grøfterne renoveret.  

 


