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Generalforsamling 2005 - Ejerforeningen Vorupør Klit. 
 
 
Sted: Depotet 
Tid: Lørdag den 26. marts 2005, kl.10:00 
 
 
Refererent: Bo Johansen 
 
 
Til stede fra bestyrelsen: 
 Annemarie Hyllgaardhus 
 Bo Johansen 
 Per Jespersgaard 

Poul Erik Jørgensen 
 
 
 
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen 2005, og beklagede at bestyrelsen ikke var 
fuldtallig. 
Thomas Berntsen kunne ikke være til stede men vil sende alle en venlig tanke fra Washington. 
 
80 medlemmer var repræsenteret på generalforsamlingen, heraf 7 ved fuldmagt. 
 
Foreningen har modtaget sponsorgaver til generalforsamlingen: 
Thybolig giver et canvas indkøbsnet samt chokolade og kuglepen til hver. 
Hillgaard giver 5 kasser sodavand. 
Nybolig Thisted giver 3 chokoladepåskeæg til hver. 
Nybolig Hurup giver en moutainbike. 
EDC mæglerne Hurup giver påskeæg og kuglepen til hver. 
 
Alle disse sponsorgaver siger vi mange tak for. 
 
Herefter påbegyndes generalforsamlingen efter dagsordenen. 
 
 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
 
Bestyrelsens forslag til dirigent: VK 19, Jørgen Knudsen, Blåbærvej 1. 
Der var ingen andre forslag.  
Jørgen Knudsen blev valgt med akklammation. 
Til stemmetællere blev valgt: Christian Kubel, VK 130 og  Jespersen, VK 1. 
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2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2004. 
 
Bestyrelsens medlemmer aflagde hver deres del af beretningen som følger: 
 
Annemarie Hyllgaardhus: 
 
Jeg vil gerne allerførst rette en tak til medlemmerne for den opbakning og positive interesse, som 
bestyrelsens arbejde er blevet mødt med gennem året. 
 
Bestyrelsen har ligesom de foregående to år valgt at opdele beretningen, så hvert bestyrelsesmedlem 
fortæller om sit ansvarsområde. Nogle af de emner, der hører under andre, vil jeg dog i min del af 
beretningen  ikke kunne undgå at berøre – men det kan så ses som et oplæg til den senere 
uddybning ved de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 
 
Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen sig og tog fat på arbejdet. For de 
flestes vedkommende var arbejdsområdet nyt, men alle har formået at sætte sig godt ind i deres 
respektive områder. 
 
Lokalplansforslag fra Thisted Kommune : 
I juni 2004 udsendte Thisted Kommune et forslag til lokalplan vedrørende området nord for 
Vorupør Klit til høring. Dette blev alle Ejerforeningens medlemmer informeret om i et brev, som 
var vedlagt juniudgaven af Klitposten.  
Efterfølgende har bestyrelsen på grundlag af de reaktioner, som vi har modtaget fra vore 
medlemmer, fremsendt en indsigelse til Thisted Kommune mod dette forslag til lokalplan. Vores 
primære indsigelser går på byggeriets højde, idet det forekommer naturligt, at et område, der 
grænser op til vores, bør have enslydende bestemmelser hvad angår højden på byggeriet. 
 
Beplantningsprojekt : 
Generalforsamlingen sidste år vedtog med stort flertal, at der skulle igangsættes en større 
beplantningsrenovering. Vi troede dengang, at Statskovdistrikt Thy skulle stå for vores  
beplantningsrenovering, men de bakkede kort efter generalforsamlingen ud i forhold til dette, da de 
alligevel ikke kunne overkomme så stor en opgave oveni deres primære forpligtelser.  
Bestyrelsen valgte derfor at tage kontakt med Hedeselskabet, som jo har stor ekspertise på dette 
område – og de to nyvalgte områdemænd fik overdraget ansvaret for projektet. Selve projektet vil 
jeg overlade til Poul Erik at fortælle om. 
 
Klithuset solgt : 
Siden sidste generalforsamling er Klithuset blevet solgt – det skete primo oktober, og vi har derfor 
med stor glæde kunnet byde  ejer nummer 218 velkommen i vores forening.  
Kassereren – og med ham resten af bestyrelsen – kan derfor nu med glæde konstatere, at vi har en 
kassebeholdning, der tillader, at vi kan gennemføre både beplantningsprojektet og andre vigtige 
projekter .......... og det netop uden at udskrive ekstra ejerbidrag. 
 
Sidste år blev medlemmerne opfordret til at komme med forslag til, hvorledes provenuet fra salget 
af Klithuset skulle bruges. Generalforsamlingen i 2004 vedtog, at beplantningsprojektet skulle 
finansieres af disse midler. 
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Som vores kasserer også vil komme ind på, skete der sidste forår lige før generalforsamlingen et 
sammenbrud af et af vores dræn. For at forhindre flere akutte drænsammenbrud, finder bestyrelsen 
det meget vigtigt at få fuldført renoveringen af vores drænsystem. 
 
Af henvendelserne fra medlemmerne har der derudover været ønsker indenfor tre områder :  
1) hastighedsdæmpende foranstaltninger, så farten bringes ned på vore veje, 2) forbedring af 
køkkenfaciliteterne i Depotet, 3) Forbedringer af legepladserne 
 
Hastighedsbegrænsning : 
De fleste henvendelser til bestyrelsen gennem året har drejet sig om bilernes hastighed. Der er 
mange, der føler sig meget generet  de bilister, der ikke overholder områdets 
hastighedsbegrænsning. Det støver, det støjer, der kan opstå farlige situationer – og det slider på 
vores veje.  
Vi har behandlet dette emne indgående i bestyrelsen , og vi er indstillet på at gøre noget radikalt ved  
problemet. Også dette projekt med nedbringelsen af bilernes fart har områdemændene fået 
overdraget det primære ansvar for – så det vil Poul Erik komme ind på i sin del af beretningen. 
 
Depotet : 
Med hensyn til Depotet er der stigende interesse for at leje det – og et stigende krav om forbedring 
af specielt køkkenfaciliterne. I det forgangne år er Depotet blevet udstyret med en solfanger-
ventilator, der gerne skulle sikre, at den fugtighed, der følger med vinterens kulde, og som er meget 
ødelæggende for gulvet, nu ikke længere har frit spil. 
 
Legepladser: 
Vi har i bestyrelsen talt om forbedringer af legepladserne, men har endnu ikke planlagt konkrete 
tiltag, da vi er nødt til at tage hensyn til den begrænsning der ligger i, at foreningen er ansvarlig for 
alt materiel, der bliver opstillet på vore legepladser i forhold til risikoen for ulykker.  
Vi tager gerne imod konkrete forslag til forbedringer, hvis nogle ligger inde med gode idéer i den 
retning. 
 
Cykel-gangsti: 
Som alle nok er bekendt med, er Thisted Kommune nu i gang med at etablere cykel/gangsti langs 
begge sider af Bredkærvej fra Nr. Vorupør til Sdr. Vorupør. I bestyrelsen hilser vi denne sti meget 
velkommen, idet vi er sikre på, at den vil blive til stor glæde for os alle. Stien forventes at stå færdig 
til pinse, så den er klar til sommerens store rykind. 
 
Brandfare i Klitten : 
Den store plantagebrand, der sidste år hærgede ganske tæt på vores område, har gjort stort indtryk 
på alle i Vorupør Klit. Bestyrelsen har indkøbt og opsat skilte, der advarer om brandfaren. Det er 
vigtigt, at alle, der færdes i Klitten, er meget bevidste om, hvor farligt det eksempelvis er at ryge 
rundt om i området eller at bruge grill på steder, hvor der ikke er fliser eller andet brandhæmmende 
underlag. 
Jeg vil gerne appelere til, at alle ejere dels altid selv foregår andre med et godt eksempel og dels 
også informerer deres gæster og lejere om den ønskelige adfærd. En brand her i vores relativt 
tætbebyggede område ville være en katastrofe. 
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Indbrud : 
I løbet af vinteren har der været en serie indbrud i Vorupør Klit. Det er meget beklageligt, når vi 
udsættes for det, men helt undgå det, er nok umuligt. Indbruddene har udvirket en del udbetalinger 
fra vores forsikringsselskab. Hvis der er medlemmer, der har gode råd, idéer eller erfaringer med, 
hvordan man dæmmer op for indbrud, vil vi meget gerne høre om det.  
 
Hjemmeside – mailliste : 
Et af de tiltag, som vi i bestyrelsen er meget stolte af, er vores hjemmeside, som kom op at køre i 
2004. Bo Johansen har som webmaster udført et flot stykke arbejde – og Bo vil i sin del af 
beretingen fortælle mere om hjemmesiden. 
Ca. 25 % af Ejerforeningens medlemmer har nu tilmeldt sig vores mail-liste. Maillisten kan bruges, 
når bestyrelsen ønsker at sende hurtig ( og billig) information til vores medlemmer  - og listen er 
fortrolig. I forbindelse med vinterens indbrud sendte bestyrelsen informationer ud herom via mail-
listen, og forud for denne generalforsamling har bestyrelsen udsendt de opdaterede ejerlister. 
 
Jeg vil nu give ordet videre bestyrelsens øvrige medlemmer, som står for den resterende del af 
beretningen. 
 
 
Bo Johansen: 
 
Gennem længere tid har vi i bestyrelsen haft et ønske om en hjemmeside, - en side der som et tillæg 
til Klitposten kunne aflaste os med fremsendelse af vedtægter, regnskab og referater til områdets 
ejendomsmæglere. 
Hjemmesiden skulle ligeledes være en information til alle interesserede, både blandt medlemmerne 
og andre. 
Vi havde ligeledes et ønske om en mailliste, en billig og hurtig informationsspreder når der opstår 
hastende nyheder. 
 
Hvordan er det så gået: 
Sidste år meddelte vi fra bestyrelsen at vores hjemmeside var lige på trapperne, og vi regnede 
faktisk med at hjemmesiden var på nettet inden vi kom hjem fra påsken. 
Det var desværre ikke tilfældet. 
Som ugerne gik må jeg erkende at min utålmodighed voksede gevaldigt, så på et tidspunkt satte jeg 
mig for at forsøge at lave sådan en hjemmeside. 
 
Jeg begyndte såmænd med at lave en lille hjemmeside til mig selv, bare for at prøve om jeg kunne. 
Det lykkedes, så næste opgave var at lave en hjemmeside til Vorupør Klit. 
Efterhånden nåede vi godt hen i juni måned, - før lykkedes det ikke at få et præsentabelt resultat på 
skærmen. 
Efter en kort samtale med formanden blev vi enige om at nu ventede vi ikke længere på den person 
der havde lovet at lave hjemmesiden, så vi sendte den hjemmelavede side på nettet. 
Køn var siden måske ikke, men den infriede vores forventninger til information. 
Hjemmesiden fik helt nyt design i oktober måned, og det er vi i bestyrelsen tilfredse med. 
 
Maillisten er startet, og der er flere af  Jer der er tilmeldt. 
Maillisten har været i brug et par gange. 
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Første gang var da formanden kunne informere om høring vedrørende et lokalplanforslag 
vedrørende sommerhusbyggeri lige nord for vores område. 
Bestyrelsen havde synspunkter på forslaget, og ved hjælp af maillisten og hjemmesiden fik vi spredt 
informationen til så mange som muligt. 
Anden gang vi brugte maillisten var efter en indbrudsbølge i efteråret. Her blev maillisten brugt til 
at informere om disse indbrud, og samtidig blev informationen sat på hjemmesiden. 
 
Meddelelser af førnævnte art har bestyrelsen aldrig tidligere haft mulighed for at rundsende, både 
fordi det koster en mindre formue med porto, men også fordi det tager flere dage at få skrevet, trykt, 
kuverteret og sendt til samtlige. 
 
Vi er meget glade for denne nye mulighed, og jeg vil opfordre alle Jer der har en E-mailadresse til 
at tilmelde Jer. 
Det kan gøres fra hjemmesiden hvor der er en formular specielt beregnet til dette. 
 
Klitposten er nu blevet min opgave, og jeg må indrømme der er noget at leve op til. Den forrige 
redaktør, Tine, har gjort det så flot at jeg skulle stramme mig godt og vel an for at levere samme 
kvalitet. 
Jeg håber det er lykkedes. 
Vi bruger det samme trykkeri som tidligere, og jeg har af trykkeren fået mange gode råd med 
hensyn til formater og præsentation. 
Der ud over har jeg fundet nogle rimeligt gode foto- og grafikprogrammer der kan bruges. 
 
Resten af mine daglige opgaver er at passe sekretærposten,-  det er ganske let, tage notater og skrive 
dem på papir, - til godkendelse og underskrift, - og til sidst til anbringelse i vores arkiv. 
 
Det var så min del af beretningen. 
 
 
Pers Jespersgaard: 
 
Vi ser nu resultaterne af de tiltag vi gjorde i 2003, med en årlig betaling af ejerbidrag, elregninger 
og forsikring. Det betyder en reduktion af gebyrer til PBS og lavere forsikringspræmie.  
 
Vi havde en stor udgift på dræn i påsken 2004, da drænledningen fra områderne Sandtornvej og 
Blåmunke – og Klitrosevej var brudt sammen - det kostede ca. 106.000 kr. 
Depotet er udstyret med en solfanger og det skulle gerne hjælpe på indeklimaet i bygningen. Vor 
vejhøvl indbragte ved salg 4.000 kr. 
 
Ved manglende rettidig betaling er vort tillæg stadig 100 kr. – og det er heldigvis et meget lille 
beløb kassen får tilført ad denne vej. 
 
I kan hjælpe mig meget ved at melde flytning – da vi kun en gang årligt udsender opkrævning på 
ejerbidrag, er det først der, jeg begynder at søge efter korrekte adresser – når girokort returneres.  
På forhånd tak!   
 
Nu da Klithuset er solgt har Ejerforeningens kasse det godt. 
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Årets resultat blev på ca. 515.000 kr., grundet salget af Klithuset - og øvrige detaljer kommer vi ind 
på ved gennemgangen af regnskabet.  
 
 
Poul Erik Jørgensen: 
 
Det der fylder meget for vores område er  vejene og vejenes beskaffenhed. 
Vi har i år været samtlige veje, stikveje, forbindelsesveje og adgangsveje kritisk igennem, og lavet 
aftale med vores  vejentrepenør om at få rettet buler, fyldt huller og afrettet midterrabatter i hele 
området – det vil ske henover foråret. 
Vi har solgt den gamle vejhøvl og  entrerer nu med noget tungere materiel, der kan komme til bunds 
– også om sommeren. 
 
Hastighedsdæmpende vejchikaner  er på vej – det ligger p.t. ved Thisted kommune. 
 
Beplantningsprojektet er kommet i gang – vi har foretaget den første udtynding og flisning, og får 
plantet i løbet af foråret. 
Næste år  tager vi fat på 2. afdeling. 
 
Brandrisikoen i vores område blev  katastrofalt tydeliggjort ved den store plantagebrand i Stenbjerg 
plantage – herfra kunne vi lidt frygtsomt følge branden og var spændt på vindretningen – den var 
heldigvis i det rigtige hjørne, så vi slap med røgen. 
Vi har ophængt skilte med brandfare – og  vil ajourføre instruktioner ved branddaskestativerne. 
 
Legepladserne bliver flittigt brugt – både til boldspil og til hyggefrokost/kaffe. 
Pas godt på de pladser –  det er rart at der ryddes op efter endt brug. 
 
Stormen var ikke den store ulykke for området – der var et par væltede træer, lidt brækkede 
antenner, og især væltede og rullende affaldsstativer og  - beholdere. 
Vi vil opfordre jer til at fastgøre stativerne, så de ikke ruller rundt i området. 
 
Depotet har fået solfanger – og der er nyt inventar i køkkenet på vej. – Derudover en overdækning 
af hjørnet mellem køkken og depotdepot. 
 
Ejerforeningen har fået en rabataftale med firmaet der fremstiller luftsolfangerne 
Hvis man ønsker at være med i rabatordningen skal man bestille solfangeren gennem os – rabatten 
får I selv – vi formidler bare.  
Der er brochurer med herop i dag 
. 
Vi har fået renoveret portene til garagen.  
Lavet udluftning i  depot og garage, ligesom vi har fået lavet en skillevæg i depotdepotet, så 
foreningens arkivalier kan opbevares der. 
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Der var følgende kommentarer/spørgsmål til beretningen: 
 
VK128: Lokalplanforslaget for området nord for Klitten, er det godkendt? 
FM. (Formand): Nej,  der er intet nyt. Der er stadig den gamle lokalplan der er gældende. Thisted 
Kommune er ikke færdig med beslutningerne, - om der er et samspil med de nye sommehuskvoter 
vides ikke. 
 
 
VK 85: Ros vedr. vejene, - de har aldrig før været så fine. Dog mener jeg at entreprenøren gør 
vejene alt for brede. – Og,  hvorfor vedligeholder vi ikke bumpene, vi har dem jo alligevel. 
Vedr. Hjemmesiden, - hvorfor får vi andre ikke de samme meddelelser som dem der har EDB? 
FM: Bumpene er meget dyre og svære at vedligeholde. Entreprenøren skal selvfølgelig ikke ”skære 
hjørner” og gøre vejene for brede, - det ser vi på. 
Bo: De meddelelser, der er udkommet via maillisten er meddelelser vi aldrig tidligere har udsendt, 
både fordi det er dyrt, men det er også besværligt. 
Maillisten er en helt ny mulighed, men den kræver selvfølgelig en e-mailadresse for at kunne 
modtages. 
De oplysninger der ellers kommer på hjemmesiden er kopieret fra Klitposten, og det bliver først lagt 
på hjemmesiden efter Klitposten er udkommet. 
 
 
VK ?: I hvilke områder udføres beplantningsplanen? 
 
Poul E:  Uden for 10 meter zonen foregår arbejdet. Vi prøver at danne os et overblik over hvor der 
vil være yderligere behov for hjælp ved husene. 
Nogle huse ligger meget tæt, - vi ser på problemerne. 
 
VK 58:  Nu er vejskraberen blevet solgt, - hvad med traktoren?? 
Per:  Den blev solgt sidste år. 
 
 
Bestyrelsens beretning blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
 
 

3. Forelæggelse af årsregnskab 2004 til godkendelse 
 
Per fremlagde regnskabet. 
 
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. 
 
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
 

4. Indkomne forslag 
 
Der er ikke indkommet forslag til årets generalforsamling. 
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5. Godkendelse af budget for 2005. 
 
Budgettet blev fremlagt af Per. 
 
Der var følgende spørgsmål/kommentarer til budgettet: 
 
VK 155:  Vi mener det er et meget stort beløb der er afsat til depotet. 
FM:  Forslaget indeholder forbedringer i Depotet, bl.a. nyt køle/svaleskab,  en opvaskemaskine, 
disken fjernes og der isættes flere køkkenskabe og en ovn. Desuden et lille halvtag ved bagdøren og 
ind til lille depotrum. Desuden indeholder forslaget også almindelig vedligeholdelse. 
VK 155:  Stiger lejen så også? 
FM: Det har vi ikke diskuteret, - men vi kan alligevel ikke få dækket alle udgifter for Depotet, så 
lejen er mere symbolsk. Depotet er et aktiv for ejerforeningen , som mange benytter sig af  
VK 187:  Stiger indtægten på el så også? 
FM: Ja, hvis forbruget stiger kommer der selvfølgeligt flere penge ind. Lejerne betaler for den el, 
de bruger. Vi har ikke diskuteret en stigning i betalingen for el, men det kan vi tage op. 
 
VK 115: Jeg foreslår at lejen sættes op til 1000 kr. 
FM: Jeg er bange for at folk så vil holde sig væk – det er jo netop attraktivt, at lokalet er billigt at 
leje.Vi vil diskutere det i bestyrelsen. 
 
VK 62: Hvorfor skal alle pengene bruges på en gang? Jeg synes 1000 kr. er en rimelig leje. 
FM:  Jeg synes ikke, vi rutter med pengene. Der er taget højde for, at beplantningsprojektet tager 
nogle år at  gennemføre og at der skal laves hastighedsdæmpende foranstaltninger på vejene. 
Per: Enig, - vi skal ikke bruge pengene på en gang. Vi passer faktisk godt på pengene. 
 
VK 128: Vi har ikke hørt indvendinger mod forslaget om at hæve lejen. 
 
VK 58: En fordobling af lejen er nok for meget. Måske skal den bare stige lidt ad gangen. 
 
VK 2: Vi har en betragtelig kassebeholdning. Omkostningerne ved Depotets vedligehold og 
forbedring udgør højst en tiendedel af kassebeholdningen, så man kan jo ikke påstå, at vi bruger 
nogle penge, vi ikke har. 
 
Dirigent: Jeg vil nu spørge generalforsamlingen om en tilkendegivelse af, om lejen bør hæves eller 
forblive på nuværende niveau. 
 
Efter håndoprækning kunne konstateres at 25 medlemmer ønskede en hævet depotleje,  
og 30 medlemmer ønskede depotlejen bibeholdt på nuværende niveau. 
Formanden gav udtryk for at bestyrelsen vil overveje fremtidig lejepolitik. 
 
Budgettet for 2005 blev godkendt af generalforsamlingen. 
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6. Valg af formand for 2 år. 
 
På valg er Annemarie Hyllgaardhus. Annemarie blev genvalgt med akklamation uden 
modkandidater. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
 
På valg er Per Jespersgaard og Bo Johansen. 
Begge blev genvalgt med akklamation uden modkandidater. 
 
 

8. Valg af suppleant til bestyrelsen for 2 år 
 
På valg er Christian Kubel. Christian blev genvalgt med akklamation uden modkandidater. 
 
 

9. Valg af revisor 
 
Revisionsfirmaet Parner Revision Vest blev genvalgt. 
 
 

10. Eventuelt. 
 
Per gennemgik Klitfestudvalgets regskab. 
Sidste klitfest havde et lille underskud på 452 kr. Klitfestudvalget har ca 11000 kr. I 
kassebeholdning. 
Per fortalte kort om en hyggelig fest i oktober, og opfordrede flere  medlemmer til at deltage. 
Deltagerantallet sidste gang var på 60 personer. 
 
Bo optrådte som auktionarius ved auktion over moutainbike. 
Bestyrelsen fravalgte lodtrækning, da man følte, der var risiko for,at vinderen ikke ville være glad 
for gevinsten, hvilket derimod måtte forventes at en køber ville være. 
Efter en underholdende auktion blev cyklen købt af VK 58. 
 
Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse og generalforsamlingen for god ro og orden. 
 
 
 
Vorupør d.                                          . 
 
 
 
 
Jørgen Knudsen, dirigent   Annemarie Hyllgaardhus,  formand 


