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                      Generalforsamling  2004 � Ejerforeningen Vorupør Klit

Sted : Depotet
Tid   : 10.04.04 klokken 10 - 12

Til stede fra bestyrelsen : Tine Peters Thøgersen
                                          Bo Johansen
                                          Per Jespersgaard
                                          Annemarie Hyllgaardhus

samt som gæst ( med en fuldmagt) tidligere bestyrelsesmedlem Jan Kristiansen, som var udtrådt af
bestyrelsen pr 01.04.04.

Formand Tine Peters bød velkommen og udtrykte glæde over, at så  mange havde fundet vej til
årets generalforsamling.
Der var 84 ejere repræsenteret i salen - heraf 5 fuldmagter.
Formanden informerede om, at Jan Kristiansen pr. 01.04.04 var udtrådt af bestyrelsen, da hans hus
var blevet solgt. Jan var derfor til stede som gæst uden egen stemmeret, men med en fuldmagt til at
stemme på vegne af sine forældre , og han ville under beretningen også komme med et indlæg om
det arbejdsområde, som han havde haft i det forløbne år.
Suppleanten Susanne Nielsen, som ikke var til stede, var indtrådt i bestyrelsen ved Jans afgang, men
hun ønskede ikke at blive i bestyrelsen efter denne generalforsamling.
Formanden informerede om, at Thybolig i lighed med sidste år havde sponsoreret kaffe og
småkager, medens Hillgaard havde sponsoreret 4 kasser sodavand. Til at tage med hjem fra
generalforsamlingen havde Nybolig Hurup givet en blomstervase med friske tulipaner til hver
enkelt fremmødt hus og Nybolig Thisted bidrog med 4 kasser øl.

1)Valg at dirigent, stemmetællere samt assisterende referent

På vegne af den samlede bestyrelse anbefalede formanden VK 156 Thomas Berntsen som dirigent.
Der var ikke andre kandidater til posten. Forsamlingen valgte Thomas Berntsen enstemmigt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i
henhold til § 3 i Ejerforeningens vedtægter.

Stemmetællere blev : VK 59 og VK 180
Der var ingen forslag til valg af en assisterende referent, så forsamlingen afstod fra at vælge en
assisterende referent.

2) Beretningen

Formand Tine Peters :
Allerførst vil jeg gerne informere om, at der i går var brand i huset Blåmunkevej 60. Jeg har forstået
det således, at det ikke er en pyromanbrand, hvilket er betryggende at vide. Ejerlisten viste sit værd,
for en af naboerne brugte denne til at ringe til ejeren med den kedelige besked.
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Efter generalforsamlingen i april sidste år kom en lang periode hvor bestyrelsen havde arbejdsro.
Dette udmøntede sig bl.a. i den lange status i Klitpost nr. 52, hvor vi redegjorde for mange af de
tiltag og overvejelser som vi har haft tid til at gøre.
Desværre blev den samlede bestyrelse stævnet af den afsatte kasserer Lisbeth Tjørnehøj i december
2003. Jeg ønsker sådan set ikke at kommentere dette mere, andet end at meddele bestyrelsen nu har
indgået 2. forlig�.

Samarbejdet i bestyrelsen
Vores samarbejde i bestyrelsen går dog stadig over al forventning, og man må sige, at vi har lagt
ryg til meget. Det er ikke umiddelbart de bedst tænkelige og letteste omstændigheder, der har
karakteriseret dette frivillige arbejde, og tonen, der har præget de sidste mange generalforsamlinger,
har til tider også været ganske forstemmende. Jeg tror, der ER blevet sagt, hvad der skal siges, og at
vi nu alle skal se at komme videre.
Målet med denne generalforsamling er at få varetaget foreningens interesser på en god, koncis og
hyggelig måde. Vel og mærke en måde og af en varighed der gør, at vi alle orker at komme igen
næste år�
Igen i år har vi valgt at hele bestyrelsen skal aflægge årsberetningen, idet det er hele bestyrelsen, der
løfter og klarer arbejdsopgaverne. Men hermed kort fra mig:

Forsikring
Bestyrelsen har som varslet ved sidste års generalforsamling nu indgået en femårig kontrakt og
indbetaler forsikringssummen én gang årligt, hvilket på trods af forsikringsstigning igen i år har
genereret flere penge i kassen.

Forslag
Bestyrelsen har stillet et forslag til generalforsamlingen � jeg vil ikke bruge så meget krudt på det,
da det allerede er motiveret i Klitposten, og da Annemarie også vil komme ind på det i sin del af
årsberetningen.
Der er altså ingen tvivl om, at det er yderst vigtigt, at vi bekoster at få sat en beplantningsplan i
værk. Hermed har vi i bestyrelsen levet op til VORES ansvar ifølge vedtægterne, nemlig at
vedligeholde ejerforeningens arealer. Vi vil påpege vigtigheden overfor forsamlingen og henstille
til, at generalforsamlingen bakker op om forslaget. Jeg skal dog ikke lægge skjul på, at jeg ikke
mener, at beplantningsplanen bør finansieres ved opkrævning af ekstraordinært ejerbidrag, da jeg
mener, at dette bør tages af overskuddet fra salg af Klithuset.
Når det er sagt, så har vi i bestyrelsen diskuteret, hvad resten af overskuddet fra salget af Klithuset
skulle gå til.  Vi havde jo lovet forsamlingen sidste år at komme med forslag til dette. Nu har vi
stillet forslaget om beplantningen, og  resten må være op til medlemmerne. Bestyrelsen vil hermed
udskrive det, man vist kalder en idékonkurrence. Her kan det stå medlemmerne frit for at
komme med forslag til, hvad man skal bruge de resterende penge til. Disse forslag vil så komme til
afstemning ved næste års generalforsamling hvor det er et flertal af medlemmerne, der kan afgøre
sagen.

Klitposten og hjemmeside
Jeg vil sige tak for den opbakning, jeg har fået i forbindelse med den nye Klitpost. Klitposten har
både fået en nyt og tidssvarende format og giver stadig et stort overskud. Samtidigt vil vi give alle
annoncørerne mulighed for at få et link til deres hjemmeside på vores hjemmeside � hvilket vil gøre
det endnu mere attraktivt at annoncere i Klitposten. Jeg vil ikke komme mere ind på hjemmesiden,
da Jan vil kommentere denne i sin del af årsberetningen.
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Og netop Jan Kristiansen har desværre har solgt sit hus pr 1. april. I princippet var Jan pr.1. april
altså ikke længere medlem af bestyrelsen � men han er inviteret her i dag (dog uden stemmeret
forstås) for at have mulighed for give sin del af beretningen da han jo har været medlem af
bestyrelsen indtil for 10 dage siden. Jeg vil hermed give ordet videre til tidligere
bestyrelsesmedlem, Jan.

Jan Kristiansen :
Allerførst vil jeg sige tak til bestyrelsen for at have inviteret mig til i dag. Det er dejligt at afslutte
ordentligt.
Vedrørende status ved drænudløbet i Bredkær Rende kan jeg oplyse, at det nu er besigtiget og
godkendt af Thisted Kommune, idet alt er lavet efter forskrifterne.
Der har været lidt kloakproblemer, som  blandt andre Tonny Sørensen har taget sig af, idet der
skiftet en føler ud.
Vedrørende foreningens hjemmeside kan jeg oplyse, at den snart vil være oppe at køre, og jeg har
tænkt mig at følge arbejdet med hjemmesiden til dørs, selvom jeg ikke længere er medlem af
bestyrelsen.

Bo Johansen :
Der er lige sket det her i påsken, at et dræn er faldet sammen på Blåmunkevej. Vandet står meget
højt der med fare for at underminere vejen, så vi har etableret pumpe, der pumper vandet ned til
lavningen, indtil vi får løst problemet permanent.

Sidste år varede det en rum tid, inden vi fik gang i vejvedligeholdelsen, idet vi som noget nyt ville
have opgaven ud i begrænset licitation her i lokalområdet.
Inden vi fik svarene ind og havde tegnet en aftale, nåede vi hen til midt på sommeren.
Vi har lavet en aftale med entreprenør Henrik Thomsen i Snedsted vedrørende vedligeholdelse af
vejene. Vejene bliver som fast aftale vedligeholdt 3 gange om året, og vi har mulighed for at
tilvælge en 4. gang efter behov.

Bestyrelsen har besluttet at oprette 2 nye vejbump ved indgangene til Klitten, og arbejdet er
igangsat. Grundet lidt besvær med at få de rette materialer må vi nok se i øjnene, at bumpene først
bliver etableret umiddelbart efter påske.

Vores kloakpumper har vi nu etableret med overvågning, - altså en sikring mod at pumperne går i
stå, uden nogen opdager det, - ved at et alarmsystem giver signal til Vorupør El, som dernæst
genopretter strømforsyningen.
Thy Elektro udfører årlige serviceeftersyn på pumperne, og melder at alt er vel. Der er dog nogle
slidringe, som bør skiftes til næste år, og disse ringe er allerede skrevet op til bestilling således at de
er til stede ved næste eftersyn.
Kloakken er blevet spulet igennem her kort før påske, og skulle dermed være klar til at modtage
spildevandet uden problemer.

Legepladserne bliver efterset hvert år til påske, og denne gang er resultatet, at der er visse dele af
gyngernes ophæng, der skal skiftes grundet slid.
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Per Jespersgaard :
Regnskabet for 2003 har et nyt layout, som vi håber, at alle kan lide.
Regnskaberne omkring Klithuset og Depotet er mere synligt, end tidligere. Som det fremgår, er
eludgifterne til vore pumper meget svingende. Dette skyldes et sammenfald af flere faktorer : dels
kommer der nogle år tilbagebetalinger, dels er der kommet en pumpe mere til, og dels er forbruget
netop svært at forudsige, da det er meget svingende.

Årets overskud er 76.000 kroner. Dette er opnået ved besparelser og udskydelser af budgetlagte
udgifter. Salget af en traktor indbragte 15.000 kroner.

Alle økonomiske transaktioner kører via webbank nu, hvilket betyder, at vi sparer gebyrpenge i
forhold til tidligere praksis. Det har kun været nødvendigt at udskrive check to gange i det forløben
år.
Mere om regnskabet ved gennemgangen af dette.

Annemarie Hyllgaardhus:
På flere måder har emnet beplantning haft plads i bestyrelsens arbejde i det forgangne år.
Som det fremgår af artikel i den seneste Klitpost, har Viborg Amt iværksat naturpleje af de af
foreningens arealer, der ligger øst for kystvejen �  og det drejer sig i første omgang om det areal,
der omgiver den gamle kirkegård. . Bestyrelsen havde forinden arbejdet gik i gang en positiv dialog
med såvel amtet som med de lokale naboer.
Naturplejen bliver udført uden udgift for foreningen, og hensigten er at bringe klitheden tilbage til
en form, hvor der ikke større vækster.
Bestyrelsen har også � som også omtalt i Klitposten -i 2003 haft kontakt med Statsskovdistriktet,
der har gennemgået og vurderet det areal, som vores lokalplan gælder for. Som bekendt er
konklusionen herpå, at en stor del af vores beplantning er nødlidende, hvorfor en renovering og
nyplantning er nødvendig.

Med hensyn til fælleshusene: som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i 2003, er
Klithuset blevet sat til salg. Det er endnu ikke blevet solgt, men vi ved jo alle, at når foråret
kommer, bliver det sæson for sommerhussalg, og der har da også været stor interesse for at se huset
de seneste dage.
Depotet har i 2003 været lejet ud en del gange � og der har været megen positiv respons i
forbindelse med de forbedringer, der er sket. Her tænker jeg bl.a. på de opstillede borde/bænkesæt
uden for samt de forskellige nyanskaffelser inden for. Der har fra flere sider været udtrykt ønske om
en opvaskemaskine, og dette er da også ét af de ønsker, som vil kunne effektueres, når vi salget af
Klithuset bliver en realitet.

Der er indtil nu kun ganske få medlemmer, der har benyttet sig af muligheden for at maile deres
mailadresse til bestyrelsen � og jeg vil gerne her benytte lejligheden til at atter at gentage den
opfordring herom, der var i den seneste Klitpost.( bestyrelseVK@ofir.dk)

Et medlem har tilbudt at renovere glasskabet, som sidste år ellers var dømt til bortfjernelse. Det kan
i visse situationer være formålstjenligt med et sted, hvor der kan opsættes nødvendig information �
og hvor medlemmerne kan få mulighed for at sætte annoncer op om køb/salg og diverse andre ting,
som har med deres hus her i Klitten at gøre � og bestyrelsen har derfor med kyshånd taget imod
dette tilbud. Der blev i vinter øvet hærværk imod glasskabet, som derfor midlertidigt er fjernet, men
det vil efter en renovering atter blive opsat på sin vante plads.
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Kommentarer til bestyrelsens beretning :

VK 85 Fl. Pedersen : jeg er fastboende her i Vorupør Klit. Det er dejligt, når vejen bliver lavet,
men på 14 dage er de blevet lige så dårlige, som de var før med lige så mange huller. Man skal ud af
sin traktor og bruge en skovl for at fylde i hullerne.

Bo Johansen: bestyrelsen er heller ikke tilfreds med kvaliteten og har allerede planlagt at tage
kontakt med Henrik herom efter påske .

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt med samtlige stemmer.

Ad 3 ) Regnskab 2003

Regnskabet blev gennemgået af kassereren. Det viste et overskud på godt 76.000 kroner

Kommentarer til regnskabet :

VK 181 K. Arild Jensen :  Advokatomkostninger bedes uddybet. Vil generalforsamlingen virkeligt
være med til dette ?? Disse advokatomkostninger er da bestyrelsens private. Kan vi sponsorere det ?

Tine Peters : som bestyrelsen har oplyst, anlagde den afsatte kasserer L. Tjørnehøj injuriesag mod
bestyrelsen. Vi er stævnet som enkeltpersoner, men dette er et bestyrelsesanliggende.
Advokatomkostningerne omfatter både den advokatbistand i forbindelse med juridisk vurdering og
rådgivning, som vi refererede til på generalforsamlingen i 2003, men herudover altså også den
advokatbistand, der har været nødvendig i forbindelse med nævnte sagsanlæg. Da vi  - som nævnt
tidligere � først nu  har indgået andet forlig, har vi altså også måttet budgettere advokatudgifter til
denne sag i budgettet for 2004. Det har været en langsom proces. Det er bestemt ikke med
bestyrelsens gode vilje, at der skal bruges penge på den slags.

VK 181 : vil forsamlingen virkeligt være med til dette ?

Forsamlingen råbte et rungende JA til dette.

VK 128 : jeg synes, at den snak skal stoppe nu.

VK 203 L. Tjørnehøj: det er mig , der ikke kan få fred. Jeg bliver forfulgt af bestyrelsen, og de
laver mange unødvendige udgifter, f.eks. da de lavede en ekstraordinær generalforsamling.

Dirigenten : stemmeafgivelsen her på generalforsamlingen vil være svar på, om man kan acceptere
det : hvis forsamlingen godkender regnskabet og budgettet, så er udgifterne til advokat accepteret af
forsamlingen.
Alle der er til stede er nu klar over, hvad posterne i regnskab og budget med udgifter til advokat
dækker.  Er der yderligere kommentarer nu ? � ellers skrider vi til afstemning.

Regnskabet blev godkendt med 79 stemmer for og 5 imod.
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4 )  Indkomne forslag

Der var kun indkommet ét forslag, nemlig bestyrelsens forslag til finansieringsplan for en
renovering af beplantningen.

Annemarie Hyllgaardhus : som det fremgår af såvel artiklen i Klitposten, som den skriftlige
motivering for forslaget fra bestyrelsen, er det af stor vigtighed at få noget gjort ved vores
beplantning � og at få det gjort af fagfolk. Bestyrelsen vil derfor varmt anbefale, at man stemmer
for forslaget og anbefaler den model, hvor det er provenuet fra Klithusets salg, der skal bruges til
det.

VK 187 : hvor længe vil området så blive vedligeholdt ? vil der blive genplantet, hvis planterne går
ud ?

Annemarie Hyllgaardhus : det er forhold, som vi skal have med i vores forhandlinger, når
kontrakten med Statsskovdistrikt Thy skal laves, men som udgangspunkt må vi antage, at der er en
vis garanti.

VK 14 : jeg synes, at vi skal starte nu, selvom Klithuset endnu ikke er solgt

VK 72 : jeg tror ikke på løvtræer, de bliver ædt

VK 128 : Jeg synes også, at vi skal gå i gang nu. Se på Stenbjerg Plantage - der er pænt.

VK 31 : hvad med 10-meter grænsen ?  Vil der være meget tilbage at fælde af, når den skal
respekteres ?

Tine Peters : ja, der er masser af areal uden for 10- meter grænserne.

VK 85 : kom bare og se, hvordan det er lavet hos os, det er pænt.

Forslaget om, at beplantningsrenovering skal finansieres af penge fra provenu ved salg af
Klithuset blev vedtaget med samtlige 84 stemmer.

Dirigent : kan jeg konkludere, at stemningen her er for, at man skal gå i gang hurtigst muligt, så
arbejdet påbegyndes, før Klithuset er solgt ?

Forsamlingen : ja

VK 58 : Hvad med det , der fældes. Kan vi få det som brænde ?

Annemarie Hyllgaardhus : i tilbuddet forudsættes det, at der laves flis, som sælges. Det er
indregnet i prisen.

5 ) Godkendelse af budget

Budgettet blev gennemgået af Per Jespersgaard.
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VK 181 : jeg mener stadig, at advokatudgifterne er bestyrelsens private.

Budgettet blev vedtaget med 80 stemmer for og 4 stemmer imod.

6 ) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten : Bo Johansen og Annemarie Hyllgaardhus er på valg og, som omtalt ønsker Susanne
Nielsen, der er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Jan Kristiansen, ikke at sidde i bestyrelsen.

Tine Peters :
Jeg vil gerne meddele, at jeg ønsker at trække mig tilbage som formand. Det har været spændende
at sidde i bestyrelsen, men også hårdt pga. de specielle omstændigheder, der har knyttet sig til
bestyrelsens arbejde. Jeg har taget denne beslutning om at trække mig tilbage af personlige grunde.
Det er en enig bestyrelse, der nu peger på Annemarie Hyllgaardhus som ny formand for
ejerforeningen.

Dirigenten : er der andre forslag ?

Annemarie Hyllgaardhus blev valgt med akklamation.

Annemarie Hyllgaardhus : tak for valget. Jeg vil gerne takke den afgående formand for indsatsen i
bestyrelsen. Jeg er meget tryg ved at overtage posten efter Tine, for vi har haft en bestyrelse med
demokratiske principper og procedurer, så jeg ved, at der ikke ligger noget gemt.  Jeg skal gøre,
hvad jeg kan, for at blive en god formand.
Jeg vil gerne på det varmeste anbefale, at Bo Johansen genvælges til bestyrelsen. Derudover vil
bestyrelsen gerne anbefale VK 167 Poul Erik Jørgensen, Blåbærvej 14 til en bestyrelsespost. Poul
Erik kommer tit her i området, og har vist en meget positiv interesse for ejerforeningen og
bestyrelsens arbejde. Det er i øvrigt ham, der har tilbudt at renovere glasskabet også.

VK 167 Poul Erik Jørgensen : jeg er villig til blive valgt. Jeg kommer her i området ca. 3 gange
om ugen hele året.

VK 126 ( Jan Kristiansen)  : jeg foreslår vores dirigent Thomas Berntsen

VK 191 : jeg vil gerne foreslå Poul Møller

Dirigenten : Der laves skriftlig afstemning mellem de fire foreslåede kandidater. Der skal besættes
3 bestyrelsespladser � de to for 2 år, den sidste for 1 år.

Poul Erik Jørgensen vælges for 2 år med 77 stemmer
Thomas Berntsen vælges for 2 år med 70 stemmer
Bo Johansen vælges for 1 år med 69 stemmer

Poul Møller fik 26 stemmer

7 ) Valg af bestyrelsessuppleanter

Dirigenten : der skal vælges 2 suppleanter. Én for 2 år og én for 1 år.
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Poul Møller blev valgt som suppleant for 2 år og Christian Kubel blev valgt som suppleant for
1 år.

8 ) Valg af revisor

Partner Revision blev genvalgt

9 ) Evt.

Kasserer Per Jespersgaard oplæste dementi som også bragt i Klitposten nr. 53

VK 128 : Hvad hedder hjemmesiden ?

Bestyrelsen : www.Vorupoerklit.dk

VK 70 : kan der blive lavet et fælles indkøb af planter, som medlemmerne kan købe, når
beplantningen skal laves ?

Dirigenten : måske kunne plantøren indbydes til at lave et informationsmøde for ejerne forud for
arbejdets igangsætning.

VK 30 : hvem skal lave arbejdet, er det Hedeselskabet ? Der kan man købe planter.

Annemarie Hyllgaardhus : nej, det er Statsskovdistrikt Thy, der har afgivet tilbud.

VK 85 : Tilbage til vejene. Jeg opfordrer alle til at tage 5 minutter til at fylde i hullerne. Kunne vi
ikke ordne vejene i fællesskab ?

VK 30 : Vi kan spare penge, hvis alle har E-mail adresse, for så kan Klitposten bare sendes dertil,
så portoen spares.

Dirigenten : hvor mange til stede har ikke internetadgang ?

Ca.  30 af de tilstedeværende markerede dette.

Tine Peters : hjemmesiden er ment som et supplement, og da vi ved, der er medlemmer, der ikke
har adgang til internet, har vi ingen aktuelle planer om at erstatte den sædvanlige udsendelse af
Klitposten med en ren elektronisk udgave.

VK 86 : Har man prøvet klormagnesium på vejene?

Bo Johansen : det og andre løsningsforslag har tidligere været drøftet i bestyrelsen, men ikke
prøvet.  Den bedste måde at komme støvgenerne til livs er at overholde den maximale hastighed på
15 km i timen � for så støver det nemlig ikke.

VK 59 : jeg synes, at der skal siges en stor tak til bestyrelsen for det store arbejde, de laver � og det
store pres de har stået igennem.
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Tine Peters :  Tak for i dag. Generalforsamlingen blev klaret på 2 timer � det kan være, at det til
næste år kun tager 1½ . Tak til dirigenten.

Per Jespersgaard : jeg vil gerne fra bestyrelsen overrække nogle flasker vin til dirigenten Thomas
Berntsen samt til Tine Peters og Jan Kristiansen som tak for deres indsats.

Referent :                          Annemarie Hyllgaardhus

Dirigent : Thomas Berntsen                                                           Formand : Tine Peters Thøgersen


