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Generalforsamling 2006 - Ejerforeningen Vorupør Klit. 
 
 
Sted: Depotet 
Tid: Lørdag den 15. april 2006, kl.10:00 
 
 
Refererent: Bo Johansen 
 
 
Til stede fra bestyrelsen: 
 Annemarie Hyllgaardhus 
 Bo Johansen 
 Per Jespersgaard 

Poul Møller 
Christian Kubel 

 
 
 
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen 2006. 
 
Ca 120 var til stede, hvor 85 medlemmer var repræsenteret på generalforsamlingen, heraf 4 ved 
fuldmagt. 
 
 
 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
 
Bestyrelsens forslag til dirigent: VK 19, Jørgen Knudsen, Blåbærvej 1. 
Der var ingen andre forslag.  
Dirigenten ønskede ikke at vælge stemmetællere på nuværende tidspunkt 
Dirigenten gav ordet til bestyrelsen for aflæggelse af beretning. 
 
 

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2005. 
 
Bestyrelsens medlemmer aflagde beretningen som følger: 
 
 
Annemarie Hyllgaardhus: 
 
Beretningen for året 2005 i Vorupør Klit : 
 
Økonomi: 
Med den positive konsolidering af foreningens økonomi, som salget af Klithuset i efteråret 2004 
bevirkede, startede året 2005 med den trygge viden, at der i mange år fremad vil være mulighed for 
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at prioritere vigtige indsatsområder i Vorupør Klit højt � uden at skulle komme i den situation, at 
der skal udskrives ekstra ejerbidrag. 
 
Beplantningsplan: 
Beplantningsrenoveringen af vores store arealer, som gennem mange år har være ønsket af mange, 
tog som bekendt sin begyndelse sidste vinter. Den er planlagt til at fortsætte stille og roligt med små 
etaper hvert år, hvor beplantningen succesivt udskiftes, således at der på intet tidspunkt kommer til 
at se bart ud i Vorupør Klit. 
Anden etape, som er i det vestlige område, er af flere grunde udsat en smule i år og vil således starte 
lige efter sommeren � og Hedeselskabet vil også gennemgå det område, hvor der sidste år blev 
plantet med henblik på genplantning af udgåede væskster og gødning for at fremme væksten. 
 
Renovering af dræn: 
Vi har også i 2005 gennemført den sidste etape af vores drænrenoveringsprojekt, således at alle 
vores drænstrækninger nu skulle være gennemgået og løbende renoveret. Vi er selvfølgelig klar 
over, at det fremover også vil være nødvendigt løbende at vedligeholde vores dræn, men vi har nu 
det bedste udgangspunkt herfor. 
 
Kloakproblemer : 
Der har i det forgangne år været enkelte tilfælde af kloakproblemer. I den forbindelse vil jeg gerne 
opfordre til, at man � hvis der er manglende afløb  - laver et check på, om problemet er inde i eget 
hus, før man tilkalder assistance. 
Let på låget til spulebrønden, så man kan konstatere, om problemet er hos én selv. Som bekendt er 
man selv ansvarlig til og med spulebrønden � og fra denne og ud i systemet, er det ejerforeningens 
ansvar. 
 
Medlemmernes ønsker: 
Som det blev nævnt af mig i det første nummer af Klitposten i 2005, har  medlemmerne også en 
ønskeseddel ift  hvilke indsatsområder, man gerne ser prioriteret, og disse er som følger: 

- hastighedsdæmpende foranstaltninger, så farten bringes ned på 15 km i timen på vore veje 
- forbedringer af køkkenfaciliteterne i Depotet 
- forbedringer af boldbane og legepladser 

 
Forbedringerne af Depotets køkkenfaciliteter er � som det kan ses � blevet udført, så det nytilførte 
på fineste vis er sammenføjet med det, der allerede var der. Brugerne gennem sommerhalvåret i 
2005 har været meget tilfredse med resultatet. 
 
 
Hastighedsdæmpende foranstaltninger: 
Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger er - som det ydeligt ses i Klitten - i fuld gang. 
Der er stadig bilister, der ser chikanerne som en udfordring til at prøve at forcere dem hurtigst 
muligt, og til disse kan jeg kun appelere til at man overholder vores hastighedsgrænser.  Generelt 
har chikanerne bedst effekt der, hvor bilisterne nu må vente på hinanden, fordi man flere steder nu 
ikke længere kan krydse med en modgående bil. 
Der har været mange henvendelser med ønsket om flere chikaner, og de to områdemænd vil derfor 
snarest gå i gang med en justering af placeringerne, således at vi får så optimal en trafikdæmpning 
som muligt i overensstemmelse med ejernes ønsker.  
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Chikanekummerne bliver efter aftale med Hedeselskabet tilplantet med havtorn, således at de falder 
pænere ind i landskabet og også virker yderligere trafikdæmpende ved på længere sigt at tage noget 
at det lange udsyn hen over kummerne. 
 
 
Det tredje ønske fra medlemmerne, nemlig forbedringer af boldbaner og legepladser må jeg 
erkende, at bestyrelsen ikke levede op til gennem sommerhalvåret 2005. 
Først i december måned blev vores gynger renoveret og fornyet og hullerne under dem fyldt op med 
strandsand, således at gyngerne igen kunne benyttes � og de lever nu igen op til alle de fornødne 
standarder. 
Vi har lige her før denne generalforsamling fået leveret nye mål til boldbanen og imødekommer 
hermed et stort ønske fra de mange, der spiller forskellige former for bold på pladsen. 
Der er ikke iværksat andre forbedringer af legepladserne endnu, men vi er åbne overfor realistiske 
idéer hertil. 
 
Lokalplan: 
Lokalplanen for vores område har gennem 2005 også været omdrejningspunkt for  debat. Jeg bragte 
i maj måneds Klitpost et lille hjertesuk, der lød : �husk at læse i lokalplanen, før man begynder at 
prøve på �forskønne� sit hus� omgivelser, for det ikke tilladt at lave indkørsler med grus eller 
belægningsten. Ifølge lokalplanen skal området henligge i naturtilstand � bortset fra læområdet lige 
ved huset ( terrassen), hvor man må anlægge belægningssten og sætte hegn omkring.� 
Dette hjertesuk blev så atter aktuelt senere på året, hvor det viste sig, at en ejer havde ladet hånt om 
såvel lokalplan som sin egen byggetilladelse ved at lave grove overtrædelser af disse. Som bekendt 
blev ejeren pålagt at lovliggøre de påtalte forhold. 
 
Uønsket post: 
I oktober tog jeg fat på problematikken omkring den reklamepost vi modtager på vores 
hjemadresser grundet vores status som ejere i Vorupør Kit  
En del ejere af sommerhuse  i Vorupør Klit er meget trætte af at modtage reklamer på deres 
hjemadresser fra divserse sommerhusudlejningsfirmaer o.l., der åbenbart har fået fingre i en 
ejerliste. Jeg henvendte mig til disse firmaer og foreslog, at de i stedet bliver annoncører i vores 
blad � og/eller at de nøjes med at udsende/uddele deres reklamebreve på sommerhusadressen. 
Jeg har fået det svar, at hver enkelt ejer selv skal rette henvendelse for at blive sletttet i deres 
kartotek.- om de vil annoncere i Klitposten melder historien endnu ikke noget om. 
 
Nye bestyrelsesmedlemmer: 
Som også meddelt har der i efteråret 2005 været udskiftning af bestyrelsens medlemmer, idet de to 
områdemænd forlod bestyrelsen � og suppleanterne Poul Møller og Christian Kubel trådte derfor 
ind og har taget fat på deres respektive arbejdsområder. Som omtalt har Christian tidligere været 
medlem af ejerforeningens bestyrelse og Poul har ligeledes stor ekspertise med bestyrelsesarbejde. 
 
 
Thisted Kommunes forslag til overordnet lokalplan: 
I 2005 har Thisted Kommune haft høringsrunde i relation til den overordnede Kommuneplan 2005-
2017 for Thisted Kommune. 
Bestyrelsen har Ejerforeningen indsendte en indsigelse imod reservering af et område ved 
Bækvej/Bredkærvej til campingplads. 
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Thisted Kommune har ikke imødekommet denne indsigelse og har i marts 2006 endeligt vedtaget 
den overordnede Kommuneplan. 
Gennem vinteren har der også i den loklae dagspresse været stor fokus på en plan om at bygge 
højhuse tæt ved landingspladsen. Bestyrelsen har fulgt denne debat, men har ikke ønsket at deltage i 
den som bestyrelse. I en sådan sag, hvor det ikke drejer sig om planer, der har umiddelbar 
indflydelse på selve vores område, finder vi det hensigtsmæssigt, at de enkelte medlemmer vil ytre 
sig over for myndighederne, hvis de har lyst og grund hertil. 
Der viste sig iøvrigt så stor en folkelig modstand imod et højhusprojekt, at dette nu er taget af 
bordet. 
 
Naturpleje: 
I denne vinter har Viborg Amt sat gang i et  naturplejeprojekt på de klitfredede arealer, der ikke er 
omfattet af vores lokalplan. Dette projekt går ud på at fjerne alle de selvsåede bjergfyr for at bringe 
klitheden tilbage i den tilstand, som man fra myndighedernes side tilstræber at den skal være. 
Det er en fortsættelse af den naturpleje, der tidligere er foretaget af Viborg Amt på de arealer, som 
vi ejer øst for Kystvejen. 
 
Informationsmåder: 
Mange af de informationer, som jeg nu i denne beretning har givet til medlemmerne i 
Ejerforeningen Vorupør Klit har løbende været at læse, dels i Klitposten � dels på vores hemmeside 
� og dels i de nyhedsmails, som jeg har udsendt til de medlemmer, der har tilmeldt en mailadresse 
til os. Vi er nu oppe på 95 medlemmer, der har tilmeldt sig via hjemmesiden , hvilket næsten er en 
fordobling gennem det sidste år............... og dette bringer mig så nu til at overgive resten af  
beretningen til Bo Johansen, der er næstformand, sekretær, webmaster og redaktør af Klitposten 
 
 
 
Bo Johansen: 
 
Vores hjemmeside har nu været i luften i godt halvandet år, - en hjemmeside der fungerer som et 
tillæg til Klitposten. 
Hjemmesiden fungerer ligeledes som en informationskilde til alle interesserede, både blandt 
medlemmerne, ejendomsmæglerne, sommerhusudlejerne og alle andreder vil vide noget om vores 
område. 
Vi har nu en mailliste der gradvis bliver større, som formanden nævnte er der nu knap 100 der er 
tilknyttet listen.  
Bestyrelsen er meget glade for listen, den er nemlig en billig og hurtig informationsspreder når der 
opstår hastende nyheder. 
 
Maillisten har også i det seneste år været i brug et antal gange. 
Første gang var da formanden kunne informere om høring vedrørende et kommuneplanforslag 
vedrørende et 3 etagers byggeri ved Landingspladsen og en campingplads ved Bredkærvej/Bækvej. 
Bestyrelsen havde synspunkter på den del af forslaget der drejede sig om campingpladsen.  
Ved hjælp af maillisten og hjemmesiden fik vi spredt informationen til så mange som muligt og lod 
det i øvrigt være op til den enkelte om man ønskede at gøre indsigelser over dele af 
kommuneplanen. 
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Siden har vi bl.a. brugt maillisten til at orientere om en række indbrud, vi har sendt en orientering 
om veje, legepladser, nye medlemmer i bestyrelsen og om overtrædelse af lokalplanen, -  og som 
det seneste udbredelsen af vores medlemsliste, - så kan modtagerne jo selv printe den.  
 
Portoen er sandelig ikke faldet i pris, så alt vi kan sende via mail er en besparelse for foreningen. 
 
Jeg vil opfordre alle Jer der har en E-mailadresse til at tilmelde Jer maillisten. 
Det kan gøres fra hjemmesiden hvor der er en formular specielt beregnet til dette. 
 
For at få en lille ide om interessen for hjemmeside og mailliste har jeg lavet et par spørgsmål som i 
har fået i hånden her i dag, - jeg vil være vældig glad hvis I vil sætte et par krydser og aflevere 
seddelen ved udgangen. 
 
Hjemmesiden bliver besøgt mere og mere, for et år siden var jeg glad for et ugentligt antal besøg på 
60 til 70. nu kan med glæde fortælle at vi siden nytår ikke har været under 100 besøgende pr. Uge, 
faktisk er rekorden på 188 besøg på en enkelt uge, og gennemsnittet siden nytår har været 144. 
 
Det er også muligt at se hvilke søgeord folk har brugt når de er kommet til hjemmesiden fra 
forskellige søgemaskiner. En lille morsomhed er en person der 2-4 gange hver uge har søgt på ordet 
vejhøvl, og trofast går ind på vores hjemmeside for at læse en artikel fra Klitposten om vores 
vejvedligehold. 
Denne person er så stabil i sin søgning at jeg næsten kan regne ud hvornår han har ferie. 
 
Klitposten kører efter de gamle traditioner,  men med det nye look som blev indført for snart 4 år 
siden. 
Vi bruger det samme trykkeri som tidligere, og jeg prøver stadig, - sammen med trykkeren, at 
forbedre arbejdet med bladet.  
Jeg prøver at tage nogle nye billeder til hvert nummer af Klitposten, men når vi får billede nr. 27 af 
Landingspladsen, - så har vi vel set den. 
Jeg vil være glad hvis I medlemmer kan levere nogle gode billeder, allerhelst elektroniske billeder, 
men ganske almindelige papirbilleder kan også bruges. 
 
Arbejdet med Klitposten indebærer også en del kørsel, - til trykkeriet med råmaterialet, hvor det 
bliver gennemgået sammen med trykkeren. Så en tur mere efter det færdigtrykte blad. Så bliver der 
kørt til posthuset efter frimærker, og det er næsten altid en ny takst pga takstforhøjelser eller 
forskellig vægt på forsendelserne. 
Efter at have pakket samtlige klitposten mm. i kuverterne, stemplet, klistret frimærker og adresseret, 
- så er det en sidste tur til posthuset og aflevere de ca. 25-30 kg post. 
 
Det går faktisk helt fint med at fastholde annoncører, og det er også muligt at finde nye annoncører, 
så det ser ud til at vi lykkes med at fastholde en fornuftig indtjening på bladet.. 
 
Resten af mine daglige opgaver er at passe sekretærposten,- tage notater og skrive dem på papir, - 
til godkendelse og underskrift, - og til sidst til anbringelse i vores arkiv. 
 
Ja, så har jeg da også en gang imellem en opgave i vejledning af enkelte bestyrelsesmedlemmer 
vedrørende computerproblemer. Det er bestemt ikke det hele jeg ved noget om, men som regel løses 
problemerne. 
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Det var så min del af beretningen, og dermed er beretningen afsluttet. 
 
 
Der var følgende kommentarer/spørgsmål til beretningen: 
 
VK 182: Er det normalt at dirigenten afviger fra dagsordenen? 
Svar: Det er dirigenten i sin fulde ret til at gøre. Det vil blive valgt stemmetællere såfremt det bliver 
nødvendigt. 
 
Bestyrelsens beretning blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
 
 

3. Forelæggelse af årsregnskab 2005 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. 
 
 
 
 

5. Godkendelse af budget for 2006. 
 
Budgettet blev fremlagt af Per. 
 
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til budgettet. 
 
 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
 
Christian Kubel og Poul Møller var på valg. 
Begge blev genvalgt med akklamation uden modkandidater. 
 
 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
 
Anna Margrethe Vestergaard,  VK 134 blev valgt for 2 år 
Rita Højbjerg, VK 218 blev valgt for 1 år. 
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8. Valg af revisor 
 
Revisionsfirmaet Partner Revision Vest A/S blev genvalgt. 
 
 

9. Eventuelt. 
 
Under eventuelt fremkom flere spørgsmål: 
Et medlem foreslog at bestyrelsen overvejede granitskærver på vejene mod støvgener. 
Knust asfalt blev også foreslået. 
Svar: Granitskærver holder kun en vis tid, og vil derefter være arbejdet ned i gruslaget, således at 
den støvdæmpende virkning ophører. 
Knust asfalt virker mod støv men er ikke god for miljøet. 
Et medlem spurgte om den asfalt der havde været brugt for mange år siden nu lå som miljøgift i 
vores natur. 
Svar: Nej,  den asfalt blev fjernet for flere år siden 
 
Flere spørgsmål vedrørende beplantnings fornyelse mellem husene: 
Svar: Medlemmerne foreslås at finde sammen med naboerne og udføre renoveringsarbejdet 
sammen. 
Som eksempel fremhævedes området ud for Blåmunkevej 63-67, hvor nogle naboer netop har 
udført et vellykket beplantningsprojekt. 
Bestyrelsen prøver at finde et passende sted at lægge kvas og træ fra fældningerne. 
Enkelte grene kan bruges til at dække åbne sandpletter i klitterne som værn mod sandflugt. 
Denne opgave udføres normalt af Thisted skovdistrikt. 
Der opfordres til ikke at lave kvasbunker og kvashegn mellem husene grundet brandfaren. 
Spørgsmål fra et medlem, om det kan lade sig gøre at købe planter af Hedeselskabet. Annemarie  
lovede at undersøge dette. 
  
 
 
Per gennemgik Klitfestudvalgets regskab. 
Overskuddet blev på 63,50 kr. 
Klitfestudvalget har indkøbt velourduge til Depotet. 
Klitfestudvalget ser gerne større deltagelse til Klitfesten til oktober. 
 
På spørgsmål vedrørende chikaner svarede Christian at der kort efter påske vil blive iværksat 
justering og færdiggørelse af disse. 
 
Poul Erik VK 167 forklarede hvorfor han havde forladt bestyrelsen. 
Det primære ankepunkt var at Poul Erik ikke brød sig om tone og sprog, som han oplevede det i 
bestyrelsen. 
Poul Erik mente endvidere at bestyrelsens ansvar i forbindelse med legepladser var så stort at han 
ikke ønskede at være med til at gennemføre den af flertallet trufne beslutning om reparation og 
vedligehold af legepladserne. 
 
Flemming VK 2 forklarede at der ikke skulle være juridiske hindringer eller urimeligt ansvar 
såfremt bestyrelsen holdt legepladserne i god stand. 
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Thomas Berntsen VK 156 forklarede, at han heller ikke kunne lide tonen i bestyrelsen. 
Thomas var skuffet over at bestyrelsen, efter at han var udtrådt, havde travlt med at få 
ejerforeningens nøgler udleveret. 
Bo Johansen,  var af den opfattelse at når et flertal i bestyrelsen demokratisk har truffet en 
beslutning, så kan mindretallet tage beslutningen til efterretning eller udgå af bestyrelsen. 
 
Sponsorgaver til generalforsamling 2006 : 
 
Købmand Hillgaard : 6 kasser Landkær Sodavand 
 
Nybolig Thisted : 3 chokoladepåskeæg til hver 
 
Nybolig Hurup : 1 flaske mineralvand og en pose chokolader til hver 
 
Thybolig : 3 Lene Bjerre plaider og 3 muleposer (lodtrækning) 
 
EDC Thisted : 3 flasker rødvin og 3 muleposer (lodtrækning) 
 
Sponsorgaver fra Thybolig og EDC Thisted blev herefter uddelt efter lodtrækning. 
De heldige vindere var: 
VK 142, VK 113, VK 216, VK 137, VK 123 og VK 72 
 
Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse og generalforsamlingen for god ro og orden og 
overrakte dirigenten lidt vin med stor tak. 
 
 
 
Vorupør d.                                          . 
 
 
 
 
Jørgen Knudsen, dirigent   Annemarie Hyllgaardhus,  formand 


