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Ejerforeningen Vorupør Klit. 
Generalforsamling 2010 

 
 
Sted: Depotet 
Tid: Lørdag den 3. april 2010, kl.10:00 
 
Refererent: Chr Kubel 
 
Til stede fra bestyrelsen: 
 Annemarie Hyllgaardhus     AH 

Christian Kubel    CK 
 Per Jespersgaard   PJ 

Poul Møller    PM 
Bent Astrup    BA 

 
 
 
Formanden (AH) bød velkommen til generalforsamlingen 2010. 
Ca. 110 var til stede, hvor 67 medlemmer var repræsenteret på generalforsamlingen, heraf 2 pr 
fuldmagt. 
 
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 VK 20 og VK 123 som stemmetællere i forsamlingen 

 
 
2) Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2009 

 
Vi er glade for, at der også i år er mange, der viser interesse for vores ejerforening ved at møde op på 
den årlige generalforsamling – vi er i dag   67  stemmeberettigede til stede (heraf 2 fuldmagter) og ca. 
110 personer her i alt. 
Købmand Hillgaard har til denne generalforsamling sponsoreret sodavand – og vi takker herfor.  
 
Jeg vil starte med at bringe en advarsel, som jeg også i tirsdags har sendt ud på mail om, at der i 
tirsdags, den 30. marts,  er observeret en blotter ved legepladsen i Vorupør Klit. Det er anmeldt til 
politiet. 
 
Bestyrelsens arbejde har atter gennem det forgangne år været præget af en positivt samarbejdsklima, og 
vores hjemmeside har fortsat været i trygge hænder hos Bo Johansen, der efter sin udtræden af 
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bestyrelsen på sidste års generalforsamling er fortsat med at være webmaster for vores hjemmeside. 
Dette har vi været meget taknemmelige for i bestyrelsen. 
 
Jeg vil i øvrigt gerne appellere til, at alle medlemmer, der har mulighed for at modtage mails, vil 
benytte sig af muligheden for at tilmelde sig foreningens mailliste. Vi udleverer ikke mailadresserne til 
andre, men listen giver en fin mulighed for at bringe meddelelser hurtigt ud til medlemmerne. Der er 
p.t. 127 mailadresser registreret. Jeg vil gerne opfordre til, at man også husker at meddele ændringer i 
mailadresser, da jeg hver gang, jeg har udsendt noget via listen, må slette adresser, der ikke mere 
eksisterer. 
Husk også at melde almindelige adresseændringer til bestyrelsen. I år kom to af indkaldelserne til 
generalforsamlingen retur, da disse to medlemmer var flyttet uden at meddele det til foreningen. Det 
lykkedes at finde de nye adresser, men det ville selvsagt være langt mere problemfrit, hvis man selv 
husker at melde den slags ændringer. 
 
Gennem året har der været forskellige henvendelser fra medlemmerne.  
Et medlem udtrykte stor bekymring for den stigende tendens til at ”indhegne” sit territorium med store 
sten på steder, hvor det giver gener for trafikken. Problemet er primært, om der er muligheder for at 
vige til siden, når to biler skal passere hinanden. På de strækninger, hvor der er stikveje, er det intet 
problem, da disse jo giver rig mulighed for at vige til siden. Man skal selvfølgelig altid køre tilpas 
langsomt og holde øje eventuelle modkørende, så man i god ro og orden kan vige til side og afvente, at 
den anden bil passerer. Det problematiske er, hvis der på lange stræk uden stikveje på de smalleste af 
vore veje ikke er mulighed for at vige ind pga. de omtalte sten. Dette er primært på Blåbærvej, 
Havtornvej og Klitrosevej. Her må jeg appellere til de enkelte ejere, idet ingen må have interesse i, at 
trafikken ikke kan glide problemfrit. Der skal selvfølgelig her erindres om, at enhver maximalt må køre 
15 km i timen. 
I en vinter som den netop overståede, kan det med de aktuelle snemængder blive næsten umuligt at se 
stenene med deraf følgende risiko for at køre ind i dem 
Sådanne situationer bør vi alle arbejde på ikke kan opstå. 
  
Et andet medlem har opfordret til, at der begynder at blive ryddet sne i vinterhalvåret, og dette har vi 
drøftet på vores seneste bestyrelsesmøde. 
I Ejerforeningen Vorupør Klit har vi en meget sund økonomi, som det også fremgår at det regnskab, 
som senere vil blive gennemgået af kassereren.  Vi får meget for vores medlemsbidrag her i området, 
og vi vil i år gerne med det forslag, der er sat på dagsordenen, åbne for en debat om, hvorvidt vi skal 
bruge midler på snebekæmpelse  - og i bekræftende tilfælde, hvor mange midler – da dette har været et 
aktuelt emne denne vinter. Bestyrelsens overvejelser vil blive fremlagt i forbindelse med forslaget. 
 
En henvendelse fra et medlem har handlet om, at denne ejer i vinteren har bemærket, at mange 
affaldsstativer lå væltet rundt omkring husene. Ejeren foreslog, at vi  på nogle centralt placerede steder 
rundt om i Vorupør Klit placerede  affaldscontainere i stedet for vore individuelle affaldsstativer. Også 
dette forslag drøftede vi i bestyrelsen, hvor vi er helt enige om, at vi ikke kan gå ind for et sådan 
forslag. 
Alene placeringen af sådanne pladser ville være noget nær en umulighed – hvilke ejere ville gå med til 
at få dette som sin udsigt fra sommerhuset ? – og der er også det faktum at forholde sig til, at moderne 
containere ligesom mindre affaldsstativer har tendens til at vælte, når de er tomme, eller næsten tomme, 
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hvis de er udsat for blæst.  Løsningen på dette problem er efter - bestyrelsens mening -  at man enten 
tøjrer sit affaldsstativ fast til sit hus, eller anskaffer de meget mere robuste miljøstativer, som iøvrigt 
også er rævesikre – hvorved man slår to fluer med ét smæk så at sige. 
 
Et medlem har spurgt, om man fra bestyrelsens side ville klage samlet over ejendomsvurderingerne i 
Vorupør Klit. Hertil kunne vi kun svare, at det er det enkelte medlem, der må klage, hvis ikke man 
føler, at ejendomsvurderingen er korrekt. 
Jeg kunne forstå på dette medlem, at han fandt ejendomsvurderingen for høj, og jeg kunne så kun 
svare, at hvis vurderingen ligger over, hvad han ville eller kunne sælge sit hus for, var der sikkert 
grundlag for en klage -  men det er altså helt op til den enkelte selv at tage affære. 
 
Et medlem har påpeget, at det ikke er hensigtsmæssigt, hvis vejene bliver ordnet, når disse er meget 
tørre, da det giver store støvgener – det kan vi kun være enige i fra bestyrelsens side og har snakket 
med vores vejmand herom. 
 
Den sag, som sidste år blev refereret fra på generalforsamlingen, hvor Hededanmark under 
beplantningsrenovering for Ejerforeningen Vorupør Klit, overskred skellet til to af vore naboer og 
fældede træer på deres grund, har for den ene af disse naboers vedkommende fundet sin afslutning. Han 
har modtaget et beløb på få hundrede kroner til genplantning.  
Den anden nabo derimod, har endnu ikke fuldt accepteret, at sagen er afsluttet. Han har fået genplantet 
helt efter eget ønske, har fået en vold langs sin grund mod Blåmunkevej og har af Hededanmark også 
fået erstatning for brændeværdien af de fældede træer. Efter etableringen af alt dette, som han selv 
havde forhandlet med Hededanmark, har han efterfølgende udtrykt ønske om en kontant erstatning 
oveni på et anseligt beløb, hvilket hverken Hededanmark eller vi kan forstå eller acceptere, at han 
skulle kunne tilkomme. Han har på et tidspunkt skiftet advokat, og vi har nu i et stykke tid ikke hørt 
noget fra ham – vi håber derfor på, at sagen er afsluttet her. Der vil så kun restere en diskussion 
imellem Ejerforeningen Vorupør Klit og Hededanmark om fordelingen af diverse udgifter i forbindelse 
med denne sag.  
Det skal iøvrigt bemærkes, at efter såvel Hededanmarks som vores egen overbevisning, er denne nabos 
hus og grund nu steget i værdi -  takket være en tiltrængt renovering af gamle fyrretræer og etablering 
af en  vold, der bevirker, at han ikke længere kan have den mindste gene fra, endsige udsigt til trafikken 
på Blåmunkevej. 
 
Bestyrelsen har i året, der er gået, haft en debat med Thisted Kommune, der har handlet om, at 
kommunen forlangte, at bestyrelsen tog stilling til/gav accept af alle byggeansøgninger i Vorupør Klit.  
Denne procedure har vi ikke kunnet acceptere, da det er Thisted Kommune, der er myndighed og 
dermed dem der har ansvaret i relation til byggeansøgninger. Thisted kommune skal med en 
byggetilladelse sikre, at vores lokalplan bliver overholdt i en ansøgning.  
Thisted Kommune er – efter flere brevvekslinger – gået med til, at vi ikke behøver at blåstemple 
ansøgninger, men de fastholder dog, at bestyrelsen får kopi af byggeansøgniger tilsendt, og i det 
omfang vi ikke reagerer på dem, bliver disse – hvis de overholder kravene – godkendt af kommunen 
efterfølgende. 
Der er på nuværende tidspunkt allerede 5 reservationer af Depotet til denne sæson – og jeg vil gerne 
benytte lejligheden til at reklamere for dette dejlige lokale, som jeg af egen erfaring ved, er rigtigt godt 
at holde fest i.  
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Vi har lige udskiftet de temmelig gamle og ikke særlige funktionsdygtige elradiatorer i lokalet og vil 
også senere udskifte terrassedøren, der trænger hårdt hertil – ligesom det i år er tiden at få malet 
vinduerne igen. 
 
Bent Astrup fra bestyrelsen har i vinter renoveret skiltet med teksten ”Vorupør Klit”, der står ved 
indkørslen fra Bredkærvej – så nu er det flot og kan det atter holde i mange, mange år. 
 
Jeg vil sidst også lige minde om, at der også i år er mulighed for at lægge sit grenaffald ved de to 
pumpestationer her i påsken – og bestyrelsen vil sørge for, at det efterfølgende bliver fjernet.  
De første par år, vi havde dette tilbud, var behovet og dermed mængden af grene meget stort – men 
derefter faldt mængden af grene så meget, at vi de senere år kun har fundet det nødvendigt at afhente 
grene efter påskeferien. 
 
Til sidst  en påmindelse: 
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 uden bemærkninger og med akklamation. 
 
 

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

4) Indkomne forslag 
 
Bestyrelsen har fremsat forslag om, at der fremover bruges midler til at foretage snerydning i Vorupør 
Klit. 
 
PM fremlagde forslaget, og oplyste herunder, at begrundet i den seneste vinters meget sne har 
bestyrelsen efter henvendelser fra medlemmer fundet behov for at udføre snerydning, som vi har fået 
Michael til at udføre. Vist nok 4 eller 5 gange. 
 
Det tager mellem 4 og 8 timer hver gang, og koster dermed 4.000 til 6.000 pr gang. 
 
Bestyrelsen har ønsket, at generalforsamlingen tager stilling til, om der fremover generelt skal ryddes 
sne, og herunder under hvilke betingelser. 
 
Der fremkom bemærkninger fra : 
 
VK 8 Der har tidligere været fastboende i området. Er der stadig det ? 
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AH : Der er 1 fastboende som har oplyst, at han tidligere har fået en entreprenør fra Sdr. Vorupør han 
kender, til at rydde sne til sit hus og har betalt nogle få hundrede kr. for dette 
Der er muligvis 2 fastboende. Udlejningsbureauer har vist nok fået ryddet til udlejningshuse. 
Bestyrelsen fik Michael til at rydde til vinterferien uge 7 og 8 
 
VK 58  Dersom der fremover skal ryddes sne, skal der ryddes i større bredde end gjort denne vinter. 
AH : Vi har  talt med Michael, der har oplyst, at dersom vi beslutter os for at rydde sne, vil han 
investere i en sneplov 
 
VK 187  Har haft hus i området i 25 år og mener ikke det er t problem. Vent og se hvordan kommende 
vintre bliver. 
 
VK 38  har været her i 10 år og det er første år der har været problemer med sne. Mener kun det er et 
problem for meget få, og at det vil være meget svært at planlægge 
 
Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var nogen der stemte for, at der skal planlægges 
senrydning. 
 
 

5) Godkendelse af budget for 2008   
 
PJ fremlagde budgettet. 
 
VK 155 spurgte til hvad vedligeholdelse kr. 25.000 til Depotet var beregnet til. 
PJ oplyster, at det er udskiftning af 4 el-radiatorer, som er udført. Endvidere udskiftning af vindue og 
dør nærmest garagen, samt maling af udvendige døre og vinduer 
 
Budgettet blev herefter vedtaget. 
 

 
 
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år                   

 
På valg er Christian Kubel og Poul Møller        
Begge villige til genvalg, og begge blev genvalgt med akklamation. 

 
 
7) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år                                

 
Jørgen Hansen, VK176 er på valg og blev genvalgt med akklamation. 
Jytte Mikkelsen, VK180 blev i 2009 valgt for 2 år. 
 

8) Valg af revisor 
 
Revisionsfirmaet Partner Revision Vest a/s, Varde blev genvalgt 
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9)   Eventuelt 
 
VK 1  Foreslår at indkaldelse til generalforsamlingen udsendes som B post. 
Dirigenten bemærkede hertil, at dersom udsendelse sendes med kortere varsel kan det blive et problem. 
 
VK 130 Foreslog at der evt. opsættes en hjertestarter i området. 
AH oplyste, at dette ikke har været drøftet i bestyrelsen, men hvor skulle en sådan i givet fald placeres 
? 
Der fremkom bemærkninger til forslaget : 
 
VK 72  Der findes i Vorupør 4 hjertestartere. En er opsat ved Kristinesvej, en ved Hillgaard, en ved K 
P Marked og en ved redningsstationen. 
Hjertestarter kan leases gennem Falck. Købes den er prisen ca. 16.000 
Kan evt. søge tilskud fra Tryg Fonden eller Lions til køb 
 
VK 165 Bekræftede at der er 4 i Vorupør, og mener at have læst, at der ved alarm tilkaldes vagt fra 
hjertestarter ved Redningsstationen.  
Mener det sker gennem Vorupør El-service. Kan evt. kontakte Tonni for oplysninger herom. 
 
VK 123  Foreslår vi samarbejder med lokalt beredskab – og fremhævede at vejen denne påske er meget 
flotte 
 
 
 
Dirigent og formand takkede for god ro og orden. 

 
Generalforsamlingen sluttede Kl. 10:55. 
 
 
 

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


