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Ejerforeningen Vorupør Klit. 
Generalforsamling 2009 

 
 
Sted: Depotet 
Tid: Lørdag den 11. april 2009, kl.10:00 
 
Refererent: Bo Johansen 
 
Til stede fra bestyrelsen: 
 Annemarie Hyllgaardhus  AH 
 Bo Johansen   BJ 
 Per Jespersgaard   PJ 

Christian Kubel    CK 
Poul Møller    PM 

 
 
 
Formanden (AH) bød velkommen til generalforsamlingen 2009. 
Ca 115 var til stede, hvor 69 medlemmer var repræsenteret på generalforsamlingen. 
 
 
 
Dagsorden: 
 

1) Valg af dirigent og evt. stemmetællere 
 

Bestyrelsen foreslog Jørgen Knudsen, VK 19, der blev valgt med akklamation. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og dermed lovlig. 
Generalforsamlingen valgte 2 stemmetæller i forsamlingen 

 
 
2) Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2008 
 

Det er dejligt, at der altid er mange, der viser interesse for vores ejerforening ved at møde op 
på den årlige generalforsamling – vi er i dag 69 stemmeberettigede til stede og ca. 115 
personer her i alt. 
 
Vi har til denne generalforsamling fået nogle sponsorgaver: fra Hillgaard har vi fået 6 kasser 
sodavand, fra EDC Hurup har vi fået kuglepenne, nøgleringe samt to æsker chokolade – og 
Thybolig stiller op med en pølsevogn, hvor man efter generalforsamlingen kan få stillet sulten 
og tørsten samt få en snak med ejendomsmægler Kennert Sohn. 
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Jeg vil gerne starte med at undskylde, at vejene ikke er lavet før påske, som vi plejer – vi har 
skiftet entreprenør på dette arbejde, og for eftertiden bliver det vores ”alt-mulig-mand” Michael 
Pedersen, der vil tage sig af vejenes vedligehold, og de vil blive lavet straks efter påske. 
 
Jeg kan oplyse, at eftersyn og vedligehold af en strækning af vores dræn, der trængte, er i 
gang med at blive udført  – og vi er således snarest up to date med vedligehold af vores 
drænsystem – og vores kloakker bliver gennemspulet lige efter påske. 
 
I de første måneder af året 2008 fortsatte vores beplantningsrenovering udført af 
HedeDanmark. I forbindelse med udtynding af gamle og udtjente fyrretræer langs 
Blåmunkevej, viste det sig efter-følgende, at HedeDanmark havde overskredet skellet til to 
matrikler syd for Vorupør Klit og fældet nogle af disse ejeres træer.  
Den ene ejer var fuldt tilfreds med en aftale med os om, at han på vores regning regning 
kunne indkøbe de 6-8 vækster, det drejede sig om.  
Den anden ejer, hvor der var blevet fældet flere træer, valgte, midt i en ellers positiv dialog på 
vej mod en løsning, at henvende sig til en advokat – med efterfølgende ersatningskav for de 
fældede træer, der oversteg  den offentlige vurdering af hans samlede ejendom.  
Bestyrelsen brugte en del ressourcer på at få HedeDanmark til at træde ind i dialogen, da de 
jo var skadevolderne og derfor dem, der i sidste ende er erstatningsansvarlige – og vi valgte 
sideløbende også at henvende os til en advokat, som skal repræsentere os for ikke at blive 
rendt over ende af den advokat, som den forurettede ejer havde hyret. 
Efterfølgende har der været møde mellem den omtalte ejer og HedeDanmark, hvor 
HedeDanmark er fremkommet med et tilbud om at etablere en vold samt genplante vækster 
efter den skadelidtes ønske.   
Derefter har der været høring fra Thisted Kommune vedrørende etablering af den omtalte 
vold, og vi har fra bestyrelsens side bemærket, at vi ikke har indvendinger imod etablering af 
denne, såfremt dette kan være løsningens på den omtalte strid. 
Vi har endnu ikke modtaget information om, hvorvidt der er nået en løsning, som de 
involverede parter kan tiltræde og må derfor antage, at der stadig pågår en dialog mellem 
HedeDanmark og denne ejer. 
 
I den forgangne vinter har der kun én gang været problemer med vandophobning i lavningen, 
hvor vandet flød ud over Bredkærvej. Vi forsøger fra bestyrelsen kontinuerligt at henlede 
Thisted Kommune på deres ansvar omkring dette problem, som kunne løses ved at foretage 
en eller  begge af følgende handlinger:  

1) at aflukke underførselsmuligheden under Kystvejen mod vest fra grøftesystemerne 
omkring Førby Sø, så vi dermed ikke længere bliver modtagere af alt det vand, som 
ikke naturligt hører til vores opland,  

2) at lave et underløb under Bredkærvej, så vandet, når det i lavningen overstiger et vist 
niveau kan løbe under vejen i stedet for over og stadig følge den naturlige vej i forhold 
til terrænnet. På denne måde ville ingen huse være i farezonen, og trafikken ville 
kunne afvikles uden problemer. 

Thisted Kommune vil stadig ikke tage dette ansvar på sig og heller ikke leve op til de tidligere 
afgivne løfter.  
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Det har endvidere vist sig, at Thisted Kommune (angiveligt ved en fejltagelse) havde dækket 
udløbet at vores trykledning til ved Bredkær Rende, så der ikke var mulighed for, at vandet 
kunne komme ud. Dette problem er nu blevet løst, men ikke uden udgifter for os, da pumpens 
styresystem var brudt ned.  
 
Jeg modtog i vinter en skrivelse fra Thisted Kommune, hvori man bekendtgjorde, at man, 
tilsyneladende efter lange vejelser, havde besluttet at ændre adressen ”Vorupør Klit” til 
Kystvejen 36. 
Jeg måtte derfor bruge ressourcer og tid på at formulere et svar, som selv Thisted Kommune 
kunne forstå, hvori jeg gjorde opmærksom på, at Vorupør Klit ikke er en postadresse, men en 
sted-betegnelse, og at vores postadresser var Sandtornvej, Blåbærvej, Blåmunkevej, 
Klitrosevej, Havtornvej  - alle med postnummer 7700 Thisted.  Kommunens arbejde i den 
sammenhæng kunne derfor betegnes som overflødigt. Efter lang tid fik jag da også et svar, 
hvoraf det fremgik, at man nu havde opgivet idéen, da man åbenbart godt kunne se, at det 
var temmeligt overflødigt. 
 
Bestyrelsen har også diskuteret en henvendelse fra en advokat, der som lodsejer her i dette 
område, hvor den nye Nationalpark nu er, ville starte en forening af lodsejere her. Vi blev 
enige om, at vi ikke som forening ville melde os ind, idet vi ikke umiddelbart kunne se, hvilke 
fordele der ville være i det for os – men det er selvfølgeligt frit for enhver ejer i Vorupør Klit at 
melde sig ind i denne forening. 
 
Bestyrelsens arbejde har gennem det forgangne år været præget af en positivt 
samarbejdsklima, som det iøvrigt har været gennem de senere år. 
Det er derfor med beklagelse, at bestyrelsen har måtte tage til efterretning, at Bo Johansen, 
vores næstformand/webmaster/redaktør på Klitposten og tillige næstformand, har besluttet, at 
han gerne vil være fuldtidspensionist og derfor denne gang ikke er villig til at genopstille på 
årets generalforsamling. Heldigvis kan Bo ikke helt undvære samarbejdet med os andre, så 
han har tilbudt at vedblive med at være webmaster, således at vores hjemmeside fortsat kan 
være i trygge hænder hos Bo. Det har vi taget imod med stor tak.  
Dette, at Bo ønsker pensionering, har så i bestyrelsen giver nogle overvejelser vedrørende 
Klitpostens fremtid – og vi har derfor ladet dette blive et selvstændigt dagsordenspunkt på 
denne generalforsamling. Bestyrelsens overvejelser herover vil blive fremført under dette 
punkt. 
 
Vi har her i Ejerforeningen Vorupør Klit – som det vil fremgå af kasserens gennemgang af 
regnskab og budget – en meget sund økonomi, og vi har ingen planer om at forhøje det 
meget lave ejerbidrag.  
Jeg ved gennem venner og bekendte med sommerhuse andre steder, at man for det beløb, 
som vi betaler i ejerbidrag, ikke engang kan få en forsikring af sit sommerhus andre steder – 
hvor vi her i Vorupør Klit får såvel forsikring som vedligehold af veje, kloakker, legepladser og 
fælleshus. 
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Vi har et dejligt område, som vi alle har ansvar for at forvalte godt – så husk at behandle 
naturen med respekt – undgå al brug af åben ild og hold hastigheden nede på de 15 km i 
timen, når I kører i området. 

 
Beretningen blev godkendt med akklammation. 
 
 

3) Forelæggelse af årsregnskab 2007 til godkendelse 
 
PJ fremlagde regnskabet. 
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, der blev godkendt med 
akklammation. 
 
 
 

4) Indkomne forslag 
 
Der er ikke indkommet forslag til årets Generalforsamling fra medlemmerne. 
 
Fra bestyrelsen: drøftelse af Klitpostens fremtid/nedlæggelse. 
 
AH Fremlagde bestyrelsens syn på Klitposten og foreslog, at Klitposten nedlægges. 
Vi mister annonceindtægter, som alle lokalaviser og dagblade også gør. Desuden er det som 
hovedregel kun bestyrelsen, der skriver i bladet. 
Hjemmesiden vil i stedet blive styrket i indhold - og hvis behov opstår, vil bestyrelsen udsende 
nyhedsbreve i nødvendigt omfang. 
Der udsendes et sidste nummer inden sommer. 
 
Kommentarer/spørgsmål: 
 
Der var få kommentarer til forslaget om at nedlægge Klitposten. 
Bladet indeholder for det meste reklamer, og vil egentlig ikke blive savnet som 
nyhedsformidler. 
Der var ros til redaktøren for det gode arbejde. 
 
Generalforsamlingen godkendte nedlæggelse af Klitposten 
 
 

5) Godkendelse af budget for 2008   
 
PJ fremlagde budgettet. 
Et  spørgsmål vedrørende prisen på forsikringen blev besvaret. 
Budgettet blev vedtaget. 
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6) Valg af formand for 2 år. 

 
På valg er Annemarie Hyllgaardhus. 
Annemarie Hyllgaardhus var villig til genvalg, og blev genvalgt med akklammation. 
 
 

 
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år                   

 
På valg er Bo Johansen og Per Jespersgaard        
Bo Johansen ønskede ikke genvalg 
Per Jespersgaard blev genvalgt med akklammation. 
Nyvalgt til bestyrelsen blev Bent Astrup, VK101 

 
 
8) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år                                

 
Til suppleant blev Jytte Mikkelsen, VK180  valgt. 
Jørgen Hansen, VK176 er suppleant i endnu 1 år.. 
 
 

9) Valg af revisor 
 
Revisionsfirmaet Partner Revision Vest as, Varde blev genvalgt 
 
 

10)   Eventuelt 
 
Forsamlingen spurgte om reparation af vejen ved den nye vold langs det sydlige skel ved 
Blåmunkevej, samt hvem der vedligeholder. 
AH: Naboen må vedligeholde, da jordvolden ligger på hans grund. 
 
SP: Hvorfor skal vi betale? 
AH: vi mener, at HedeDanmark skal betale, da de har fældet træer på naboens grund. Vi 
forhandler med advokatbistand, og afventer endelig afgørelse. 
 
SP: Chikanerne er ikke pyntelige, - de er meget grimme. 
AH: Enig, de er ikke kønne - men chikanerne er den eneste fartdæmpende foranstaltning der 
har virket. 
CK: For stor fart, fartdæmpende foranstaltninger og chikaner har altid været debatteret på 
generalforsamlinger, men chikaner er det eneste der virker, måske fordi fartbøllerne er bange 
for ridser i egen bil. 
SP: I tilfælde af brand, kan brandbilerne komme forbi? 
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CK: Vores opsætning af chikaner er godkendt af beredskabsstyrelsen. I øvrigt har 
brandvæsenet udstyr til at skubbe chikanerne til side på et øjeblik. 
Forslag: Skal vi ikke give en præmie til den husejer der laver den smukkeste beplantning af 
en chikane? 
 
En husejer udtrykte stor tak og ros til bestyrelsen for godt udført arbejde. 
Mange klapsalver. 
 
SP: Vedrørende dræn, - tager vi den første/bedste entreprenør? 
CK: Nej, vi entrerer med Niels Pedersen som vi har et godt samarbejde med, og med hvem vi 
har god erfaring fra kloakrenoveringen. 
 
CK fortæller om vandproblemerne i lavningen, og om problemerne med at få Thisted 
Kommune til at forstå årsagen til oversvømmelserne. 
En meget ulækker konsekvens af oversvømmelserne er, at flere septictanke ved husene i 
naboudstykningen bliver oversvømmet, og forurenet vand løber ud i naturen og blander sig 
med det almindelige overfladevand. 
Dette indebærer uoverskuelig forureningsrisiko. 
 
 
 
Dirigent og formand takkede for god ro og orden. 

 
Generalforsamlingen sluttede Kl. 11:15. 
 
 
 

 
Vorupør d.                                          . 
 
 
 
 
Jørgen Knudsen, dirigent  Annemarie Hyllgaardhus,  formand 

 
 
 

 


