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Ejerforeningen Vorupør Klit. 
Generalforsamling 2013 

 
 
 
Sted: Depotet 
Tid: Lørdag den 30. marts 2013, kl.10:00 
 
Referent: Chr Kubel 
 
Til stede fra bestyrelsen: 
 Annemarie Hyllgaardhus    AH 

Christian Kubel    CK 
 Per Jespersgaard   PJ 

Asger Rasmussen   AR 
Bent Astrup   BA 

 
 
 
Formanden (AH) bød velkommen til generalforsamlingen 2013. 
 
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 indkaldt, og dermed lovlig. 
Valg af stemmetællere afventer evt. behov. 

 
 
2) Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2012 

 
Først vil jeg gerne takke for fremmødet her i dag til den årlige generalforsamling i Ejerforeningen 
Vorupør Klit. 
 Jeg kan oplyse, at der er   52   stemmeberettigede medlemmer til stede, hvilket er det færreste antal i 
mange år.  
Som sædvanligt har Hillgaard venligt sponsoreret sodavand til generalforsamlingen. 
Jeg vil nu gå videre til beretning om året, der er forløbet siden den seneste generalforsamling.  
Bestyrelsens arbejde har som vanligt været præget af godt samarbejde, og vi takker alle medlemmer for 
de input, vi har fået undervejs til vores arbejde. 
Der er altid mange meninger om vores veje – og det er ganske sikkert, at vejene er blevet sværere at 
holde, end de var for bare 15 år siden. Dette skyldes primært de mange kraftige regnskyl, som helt klart 
er blevet voldsommere med årene.  
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Omkring efterårsferien i oktober måned fik vi netop syn for, hvor hurtigt en smuk nylavet vej kan blive 
så fyldt med huller, at den kun kan forceres med største forsigtighed. Vejene var lavet lige op til uge 
42, og da jeg selv var der såvel denne weekend, som weekenden efter, kunne jeg konstatere, at i løbet 
af uge 42 var vejene kommet til at se ud, som var det måneder siden, de var blevet ordnet.  
Vi har afprøvet forskellige muligheder og metoder i relation til vejenes vedligehold, og i år har vi som 
noget nyt her op til påsken tromlet vejen, hvilket vi har forhåbninger om, vil hjælpe på vejkvaliteten, så 
der ikke opstår så store huller. 
Det skal også retfærdigvis nævnes, at der - udover de, der henvender sig til bestyrelsen for at beklage 
sig over hullerne i vejen – også er medlemmer, der udtrykker glæde over hullerne på grund af deres 
gavnlige effekt på hastigheden på vejene. Husk nu at holde Jer på de anviste 15 km i timen – det slider 
mindre på vejene ligesom det støver markant mindre, og de få minutter det tager ekstra kan ikke have 
betydning i det store tidsregnskab. 
Som vi plejer, har vi også haft Michael til at tilse legepladser og boldbane her op til påsken, for de 
bliver brugt rigtigt meget, kan jeg ved selvsyn konstatere hvert eneste år. 
Vores beplantningsprojekt, som HedeDanmark jo stod for gennem flere år for nogle år siden, hvor vi 
fik fjernet gammel udgået bevoksning og nyplantet i stedet,  er taget lidt op igen – forstået på den 
måde, at vi har kunnet konstatere, at mange af de planter, som blev sat i jorden efter de gamle udgåede 
træer blev fældet, har ikke klaret sig. Bestyrelsesmedlem Asger Rasmussen har haft et møde med 
HedeDanmark og de har sammen beset de berørte områder. HedeDanmark har foreslået, at vi 
genplanter i disse områder.  
Vi har derfor ved HedeDanmark bestilt 1000 træer fordelt på enstammet bjergfyr, alm. bjergfyr, klitfyr 
og sitkagran, som vil blive plantet de steder, hvor vi synes, behovet er størst – i første omgang i et 
område mellem Blåmunkevej og Sandtornvej. Vi håber meget, at disse træer vil få fat, idet vi så vil gå 
videre ad denne vej med flere nyplantninger. 
Den netop overståede vinter har været en af de våde slags. Ved juletid og henover nytåret var der 
voldsomt høj vandstand i vores lavning, og vandet flød igen ud over Bredkærvej. To af bestyrelsens 
medlemmer havde derfor endnu et møde med repræsentanter for Thisted Kommune for at diskutere 
problemet. Denne gang fik vi forhåbninger om, at der ville komme en permanent løsning i form af et 
underløb under Bredkærvej – en løsningsmodel, som vi har efterspurgt gennem mange år. Thisted 
Kommune har hidtil ikke villet gå ind på denne idé, men kommunen er efterhånden bange for, at 
Bredkærvej bliver undermineret og dermed ødelagt på længere sigt, hvis ikke vandet ledes sikkert over 
på den anden side af vejen, hvor det alligevel søger hen på den ene eller den anden måde. Lige op til 
påske fik bestyrelsen så den gode nyhed, at kommunen straks, når frosten er af jorden vil etablere  et 
underløb under Bredkærvej. 
Efteråret udsendtes der til alle ejere nye bestemmelser fra kommunen vedrørende placering af 
renovationsstativer – og i disse har man bestemt ikke indtænkt et område som vores. At græs ikke 
længere kan accepteres som kørefast underlag er simpelthen kærnen i vore problemer, da det ikke er 
tilladt i vores område at lave stenbefæstede stier.  Vi har flere gange henvendt os til kommunen og 
skitseret vore problemer samt bedt dem om at tage stilling til disse .  
Det lykkedes at få etableret et møde mellem repræsentanter fra Thisted Kommune, sanitøren og 
undertegnede, og mødet foregik som en påvisning på stedet, hvor vi var rundt ved samtlige huse i 
Vorupør Klit.  
Man lovede mig, at jeg i ugen efter ville få deres oplæg til, hvordan tingene kunne fungere for alle 
parter, men jeg har endnu ikke modtaget dette. Så snart det sker, vil jeg via mail-listen give 
medlemmerne besked, men jeg kan her i korte træk ridse op, hvordan det kommer til at blive.  
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Allerførst vil jeg gerne videregive Thisted Kommunes ros til alle de ejere, der allerede har sat deres 
skraldespand ud til vejen ved siden af postkassen. Det var dejligt at se.  
Nogle steder, hvor skraldespanden stadig stod ved huset, men hvor der kun var få meter til vejen, blev 
der sagt: lad den der kører skraldebilen afgøre, hvorvidt de ønsker stativet flyttet helt ud til vejen eller 
ej, og de vil i så fald lægge en seddel med besked herpå. Det største problem var nogle af stikvejene. 
Det er således nu, at kravene er, at den store skraldebil skal kunne vende på stikvejene, hvis der skal 
afhentes skrald på disse. Nogle af stikvejene opfylder disse krav (men ejerne skal være meget 
opmærksomme på,at det skal kunne lade sig gøre for skraldebilen at vende, når der er parkeret biler ved 
husene.). Andre stikveje levnede simpelthen ikke mulighed for, at en så stor bil kunne vende, og ved 
disse stikveje kommer det sandsynligvis til at blive krævet fra Thisted Kommune, at stikvejens 
affaldsstativer samles på en slags ”affalds-ø” ved starten af stikvejen. 
Det skal lige bemærkes, at de fleste af de krav, der nu er kommet skyldes stramninger i 
arbejdsmiljøloven og er ikke særlige for Thisted Kommune. 
Som sagt vil jeg informere, så snart jeg modtager den skrivelse, som Thisted Kommune lovede at 
fremsende til mig i den forgangne uge. 
Og nu til noget helt andet: 
Jeg vil også gerne benytte denne lejlighed, hvor jeg har en stor del af vore medlemmer i tale at slå et 
slag for, at lokalplanens bestemmelser vedrørende beplantning bliver overholdt. Der er mange, der 
netop har valgt at købe hus i dette område pga. den smukke vilde natur og den relativt stramme 
lokalplan, der slår fast, at området omkring de enkelte huse skal henligge i natur. Man må selvfølgelig 
lave en terrasse befæstet med fliser eller træbelægning ved huset med et hegn omkring, som også 
beskrevet i lokalplanen, men det er altså ikke tilladt at planere, at anlægge græsplæner, som skal slås og 
at plante haveplanter. Man skal holde sig til de i lokalplanen nævnte egnskendte planter med den 
enkelte undtagelse, at hybenroser nu ikke længere anbefales af Naturstyrelsen, da de som invasiv art 
anses for at være landskabsudkrudt nu. Der er mange ejere, som netop holder af området pga. den lidt 
rå natur – og det skal vi alle hjælpe til med at værne omkring. 
Vi har siden sidste generalforsamling fået malet facader og vinduer udendørs på Depotet – det er jo 
vigtigt også at vedligeholde dette pragtfulde samlingslokale, som medlemmerne kan leje relativt billigt. 
Jeg får ofte tilbagemeldinger fra de ejere, der har prøvet at leje Depotet, at det er et pragtfuldt sted at 
holde fest – og det kan jeg kun give dem ret i. 
Der holdes her i Vorupør Klit hvert år den første lørdag i efterårsferien en fest, kaldet Klitfesten, hvor 
alle medlemmer er velkomne og der er levende musik– og der er tradition for, at man må medbringe 
venner. Stemningen er altid god og vil man vide mere, kan man henvende sig til Klitfestudvalget. 
I denne vinter har vi igen oplevet indbrud i flere huse i området – og det er simpelthen så ærgerligt for 
de ejere, det går ud over. Det vil nok være umuligt at undgå helt, og de tilbud vi indimellem får fra 
diverse vagtfirmaer om eksempelvis ugentligt tilsyn vil efter bestyrelsens mening ikke have en 
væsentlig præventiv effekt. Det mest effektive er, at man dels ikke har noget i huset, der appellerer til 
indbrud, dels hjælper hinanden ved, at man indenfor et mindre område altid kikker til hinandens huse. 
Det er nemlig vigtigt,  hvis der har været indbrud, at dette bliver opdaget så hurtigt som muligt, så et 
hus ikke kommer til at stå åbent for vind og vejr med yderligere skader til følge. Jeg er af et medlem 
blevet informeret om muligheden for opsættelse af vildtkameraer og dette vil vi drøfte senere på denne 
generalforsamling. 
Også i år har vi tilbud til medlemmerne om, at man i ugen op til påske og i påsken kan henlægge 
grenaffald ved de to pumpestationer – og bestyrelsen vil så sørge for, at det bliver fliset og bortskaffet. 
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Vi vil gerne pointere, at det kun er om foråret, vi har dette tilbud – ikke i forbindelse med 
efterårsferien, som vi havde de første gange, vi udbød denne service.  
Sidste år endte vores bortskafnings-service af grenaffald med at blive en dyr affære. Det viste sig 
nemlig, at nogle medlemmer ikke blot havde lagt rent grenaffald, men også hegnspæle med søm og træ 
med stykker af fladjern på, som rent faktisk ødelagde flismaskinen!  Jeg vil derfor på det kraftigste 
gentage den påmindelse, som også er meddelt på mail, at der udelukkende må henlægges rent 
grenaffald og ikke noget som helst andet – intet med metal på nogen måde. 
Vores webmaster gennem de år, ejerforeningen har haft hjemmeside, Bo Johansen, har ønsket at gå på 
pension fra denne position. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til Bo for det store 
arbejde for foreningen gennem mange år, såvel  i bestyrelsen som i rollen som webmaster.  
Hans afløser som webmaster er bestyrelsesmedlem Asger Rasmussen, som har meldt sig ganske 
frivilligt til denne post til stor glæde for resten af bestyrelsen. 
I den forbindelse vil jeg gerne slå et slag for dels vores hjemmeside, som er flot, professionel og 
informativ – dels for vores mail-liste med medlemmer, der gør det muligt hurtigt at komme i kontakt 
med størstedelen af foreningens medlemmer. Hvis ikke man har oplyst en mailadresse, vil jeg stærkt 
opfordre til, at man får det gjort. 
Med disse ord vil jeg gerne sige tak til de mange medlemmer af ejerforeningen, der passer på vores alle 
sammens skønne område – vi ses derude i naturen, og jeg ønsker god påske og god sommersæson 
2013. 
 
 
Beretningen gav anledning til spørgsmål som følger : 
 
VK 115 : Angående renovation er det uforståeligt, at der kræves vendeplads ved stikveje  og placering 
af affaldsstativer ved vej. Thisted kommune har et nyt regulativ i offentlig høring, med høringsfrist til 
slutningen af april. I Thisted Kommunes udsendelse september 2012 om nyt regulativ står, at 
affaldsstativer skal placeres maks. 10 m fra vej, derfor kan der ikke kræves placering ved vej. 
 
VK 192 : Hart flyttet sit affaldsstativ til 8 m fra vej, men har fået at vide, at det skal placeres ved vej, 
og med kørefast underlag til vej. 
 
AH : Opfordrer alle til at gøre indsigelse mod forslaget der er i høring. Vi  ved fra samtale og møde 
med kommunen, at vi ikke må  etablere fliser udenfor terrasser, hvorfor der må accepteres græs som 
underlag. 
 
VK 164 : Angående hybenroser. Bør bestående planter fjernes ? 
 
AH : Bestående planter kan ikke kræves fjernet – men det anbefales at de holdes nede. 
 
 
Beretningen blev herefter godkendt uden bemærkninger. 
 
 

3) Forelæggelse af årsregnskab 2011 til godkendelse 
 



 5 

PJ fremlagde regnskabet, der har fejl i s. 3 konklusion, hvor perioden er angivet til 2011 i stedet for 
2012. 
 
Der var spørgsmål fra : 
 
VK 70 : Der opereres med konstant underskud. Foreslår at kontingentet hæves så der bliver balance. 
 
PJ : Bestyrelsen har gennem nogle år arbejdet med underskud indtil egenkapitalen reduceres til det 
nødvendige. Der stræbes efter en kapital på omkring 300.000 som reserve + en arbejdskapital til at 
sikre likviditet til betalinger indtil kontingenter indgår. 
 
VK 87 og VK 176 : OK med lille underskud. 
 
VK 178 : Beplantning med løvtræer. Skal udgåede træer ikke genplantes af Hedeselskabet ? 
 
VK 72 : Løvtræer tages af rådyr. 
 
VK 87 : Lad området passe sig selv. 
 
PJ : Renovering af beplantning blev iværksat på forslag fra medlemmer og godkendt på tidligere 
generalforsamling. Årsagen er, at en del af træerne er døde. HedeDanmark kan ikke gøres ansvarlig for 
genplantninger. 
 
Herefter blev regnskabet godkendt med akklamation. 
 
 

4) Indkomne forslag 
 
Ingen forslag modtaget. 
 
 

5) Godkendelse af budget for 2013   
 
PJ fremlagde budgettet. 
 
Budget med uændret kontingent og rykkergebyr på 100 kr blev godkendt med akklamation. 
 
 

6) Valg af formand for 2 år. 
 
Annemarie Hyllgaardhus blev genvalgt i 2011 – og er derfor på valg. 
Annemarie Hyllgaardhus blev genvalgt med akklamation. 
 
 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år                   
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På valg er Per Jespersgaard og Bent Astrup. 
Begge blev genvalgt med akklamation. 
 

 
8) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år                                

 
Elmo Kristensen, VK 25, Blåbærvej 2, blev i 2012 valgt for 2 år. 
 
Jytte Mikkelsen, VK180 blev i 2011 valgt for 2 år og er på valg, men ikke tilstede. 
 
Peter Leander, VK 102, blev foreslået og blev valgt med akklamation. 
 
 

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

10)   Eventuelt 
 
10.1 Overvågning – webcam ved VK 40 : 
 
Det blev oplyst, at webcam som bruges bl. a. til registrering af vildt, kan bruges til at overvåge vort 
område. 
Et kamera koster ca. 2.000 
Måske et problem med at kunne aflæse nummerplader på biler der kører ind om natten med lyset tændt. 
Bør bruge en type der ikke sender infrarødt signal, der kan aflæses af mulige tyve, som dermed kan 
lokalisere kameraet. 
Registreringer kan udløse en SMS besked eller blot lagres i hukommelsen. 
 
VK 115 og VK 203 : Der bør ikke bruges mulighed for SMS besked – denne vil bl. a. blive udløst af 
fugle eller dyr. 
 
VK 192 : God ide – men undersøg hos politiet eller4 Det kriminalpræventive råd, hvad vi må og hvad 
vi i givet fald skal sikre os. 
 
VK 87 : Der skal skiltes med at området videoovervåges. 
 
Bestyrelsen arbejder videre med dette. 
 
 
 
10.2 Beplantninger : 
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Buske som f. eks. havtorn langs veje men også træer bør klippes til maks 0,5 m fra  veje. 
 
AH : opfordrede alle ejere til at vedligeholde beplantinger indenfor eget ansvrsommråde, og oplyste, at 
Michael som tidligere bliver bedt om at holde beplantninger væk fra  vejene. 
 
 
10.3 : Internet. 
 
CK :Forlag om WiFi dækkende området, som det f. eks. kendes fra lufthavnen og andre områder, har 
været drøftet, men der efterlyses medlemmer, som evt. ved noget om emnet. Har tidligere været 
fremlagt som forslag. 
 
Medlemmer henviste til Oister og andre udbydere af trådløse forbindelser. 
 
Ingen interesseret heri. 
 
 
Dirigent og formand takkede for god ro og orden. 

 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 11:05. 
 
 
 

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


