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Ejerforeningen Vorupør Klit. 
Generalforsamling 2016 

 

Sted: Depotet 

Tid: Lørdag den 26. marts 2016, kl.10:00 til ca. 10.55 

 

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 2016. 

53 stemmer, heraf 1 ved fuldmagt, var til stede på generalforsamlingen. 

 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent og evt. stemmetællere 

 

Bestyrelsen foreslog Poul Møller, VK 117, der blev valgt med akklamation. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og dermed beslutningsdygtig i 

henhold til vedtægterne. 

Valg f stemmetællere afventer evt. behov. 

 

2) Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2015 

 

Endnu et år er gået – og det er tid for at se på det forgangne år i vores ejerforening.  

Den just overståede vinter har budt på vådt vejr, som har betydet, at vandet har stået højt i vores 

lavning, så højt, at det atter har flydt ud over Bredkærvej to steder.  Ejerforeningens pumpe i lavningen 

har på kommunens foranledning og ditto regning pumpet lysteligt – og ejerforeningen har løbende 

været i kontakt med Thisted Kommune om problemet. Sagens kærne er, at der bør laves et underløb 

under Bredkærvej – som det også flere gange er lovet os fra kommunens side – men da kommunens for 

ikke så mange år siden valgte at frede arealet på vestsiden af Bredkærvej, står de (og dermed vi) i det 

problem, at ejeren at dette jordstykke tilsyneladende er i sin gode ret til at nægte at modtage vandet 

under henvisning til fredningen. Måske drejer det sig bare om, at ejeren ønsker en form for 

kompensation, og dette må jo så være op til Thisted Kommune at få bragt på plads gennem en 

forhandling, så problemet kan løses én gang for alle. Vi vil i hvert fald holde dem til ilden omkring 

dette spørgsmål. 

På sidste års generalforsamling blev det vedtaget, at bestyrelsen skulle undersøge, hvorvidt der blandt 

medlemmerne var stemning for, at vi skulle søge politiet om tilladelse til etablering af overvågning ved 

de to indgangsveje til Vorupør Klit. Vi startede med at sende spørgsmålet ud til de medlemmer, der har 

opgivet en mailadresse til os. Det viste sig, at der var så massiv modstand mod en etablering af 

overvågning, at der ikke var nogen grund til at sende postbrev til de resterende medlemmer, da vi 
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allerede på basis af disse mailsvar kunne se, at stort flertal ikke ønskede overvågning – og var var jo 

allerede sidste år af politiets jurist gjort klart, at der skulle et meget massivt flertal til for overvågning, 

for at politiet ville udstede en tilladelse. Denne idé er således faldet til jorden. Indbrudsstatistikken er jo 

heller ikke alarmerende, idet der blev anmeldt 8 indbrud i 2010, 10 indbrud i 2011, 16 indbrud i 2012, 

7 indbrud i 2013 og 8 indbrud i 2014. Kurven er derfor ikke opadgående, men problemet er selvfølgelig 

bare, at ét indbrud er ét for meget, for det er stærkt ubehageligt at have haft ubudne gæster på sit private 

domæne. 

Og nu talen er om indbrud – husk at kikke til naboernes huse, når I er her og brug vores ejerliste til at 

advisere, hvis der opdages uregelmæssigheder såsom åbne vinduer, døre eller lignende i et ubeboet hus. 

Bestyrelsen finder derfor, når der skal ydes nabohjælp, at det er problematisk, at vi mangler korrekte 

kontaktoplysninger på nogle af medlemmerne.  Bestyrelsen har derfor her op til påske uddelt en 

opfordring til alle ejere om at meddele os en mailadresse samt meddele os, hvis deres hjemadresse, 

mailadresse og/eller telefonnummer er ændret. Når der udsendes mails, kommer næsten altid nogle 

stykker tilbage som uanbringelige, og vi mangler også stadig mailadresse på knap 60 medlemmer. Af 

hensyn til at ejerne kan modtage information, er det væsentligt, at ejerforeningen har korrekte 

oplysninger. 

Vejene bliver stadig lavet – og lavet godt – ved at vejmaterialet bliver revet op og derefter jævnet igen. 

Desværre kommer hullerne forholdsvis hurtigt igen nogle steder, dels fordi der stadig er bilister, der 

kører hurtigere end de tilladte 15 km i timen – dels når de efterhånden hyppige heftige regnskyl sætter 

ind, men det er altså vores vilkår, og indimellem er man nødt til at finde sig i huller et stykke tid – 

alternativet er jo at bruge langt flere penge på vejene, og det ville betyde et stærkt forhøjet ejerbidrag, 

hvilket ingen ejere er interesserede i. 

Vi vil gerne takke medlemmerne for den flittige brug af vores grenordning, som jo primært blev indført 

for at hindre, at brandfarligt grenmateriale blev liggende ude i området. Husk derfor at bringe alt 

grenaffald til samlestederne ved pumpestationerne – det kan stadig nås den næste uges tid efter påske. 

Jeg vil gerne minde ejerne om, at det er den enkelte ejers ansvar, at BBR oplysningerne er i 

overensstemmelse med de faktiske forhold – og at disse overholder vores lokalplan. 

Der har til stadighed henvendelse fra medlemmer, der er stærkt utilfredse med såvel postbilens som 

renovationsbilens måde at køre på i vores område. Jeg har løbende klaget til såvel postvæsenet som 

kommunens tekniske forvaltning. Sidste forår tilsendte jeg kommunen billeddokumentation på, 

hvorledes renovationsbilen kørte i vores område og ødelagde rabatter og veje og påpegede, at vores 15 

km fartgrænse SKAL overholdes af alle, ligesom vi forventer en hensynsfuld kørsel, der ikke 

ødelægger naturen. 

Vores legepladser og boldbaner bliver løbede gennemgået og vedligeholdt – og det er dejligt at se, at de 

året igennem bliver brugt til glæde for både store og små. De er et aktiv for området – ligesom 

muligheden for at leje Depotet til familiefest også er det. 

Vi kan nu alle se frem til en forhåbentlig god sommer i Vorupør Klit – og bestyrelsen ønsker god påske 

til alle. 

 

Beretningen gav ikke anledning til spørgsmål og blev godkendt med akklamation. 

 

 

3) Forelæggelse af årsregnskab 2015 til godkendelse 

 

PJ fremlagde regnskabet. Der var ikke spørgsmål til regnskabet, der blev godkendt med akklamation. 
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4) Indkomne forslag 

 

Ingen forslag modtaget. 

 

 

5) Godkendelse af budget for 2016   

 

PJ fremlagde budgettet som er baseret på uændret kontingent på kr. 2.500 pr år. 

 

Budgettet blev godkendt md akklamation. 

 

 

6) Valg af formand for 2 år. 

 

Annemarie Hyllgaardhus blev genvalgt i 2015 – og er derfor ikke på valg. 

 

 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år                   

 

På valg er Asger Rasmussen og Chr Kubel. Begge er villige til genvalg. 

Begge blev genvalgt med akklamation.      

 

 

8) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år                                

 

Rita Højbjerg, VK 218, blev i 2015 valgt for 2 år og der derfor ikke på valg i år. 

Elmo Kristensen, VK 25, Blåbærvej 2, blev i 2014 valgt for 2 år og er derfor på valg og er villig til 

genvalg. 

Elmo Kristensen blev genvalgt med akklamation. 

 

 

9) Valg af revisor 
Revisionsfirmaet BDO Varde blev genvalgt 

 

 

10)   Eventuelt 

 

VK 1 : Beplantningen mod Bredkærvej ser meget trist ud. Kan der ryddes ? 

AR : Arealet er ryddet for udgåede træer, og de vil blive flishugget. Dersom der ryddes yderligere mod 

øst vil beplantningen der står i den nye kant mod vest blive ødelagt af blæst og salt, så det er ikke nemt 

at sikre en pæn kant af beplantningen. 

 

VK 98 : Der skal læ og tålmodighed for at få nye træer til at ro. 

AR : Har haft held med at plant nye planter i en spand med muldjord og herefter udplante planeten med 

jordklump. 
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VK 71 : Er der regler for hvor vi må rydde ? 

AH : I husordenen findes en regel om at vi hver har rådighed og vedligeholdelsespligt til halvdelen af 

afstand til nabo – dog med grænse på maks. 10 m. Er der tvivl tal med nabo og områdemand. 

 

VK 4 : Hvilke planter må bruges. Ahorn og klitroser kan gro ? 

AR : Udgangspunktet er, at nåletræer som bjergfyr kan gro og sår sig selv. Alle egnskendte planter må 

bruges, herunder ahorn, eg, klitroser og tjørn m. fl. Hybenroser må ikke bruges. 

 

Hvilke planter må bruges. Ahorn og klitroser kan gro ? 

 

VK 1 . Flere steder er der mere end 20 m mellem husene ? 

AH : Ja – og i de situationer bliver naboer enige om hvordan der ageres – ellers tal md områdemand. 

 

VK 145 : Bredkærvej er om sommeren skiltet med maks. 60 km/t. Denne skiltning er ikke opsat i år. 

Hvorfor ? 

AH : Taler med kommunen herom 

 

VK 45 : Der er små stikveje der ikke ordnes. Er det en fejl ? 

BA : Får det  ordnet. 

 

 

 

Dirigent og formand takkede for god ro og orden. 

 

 

Generalforsamlingen sluttede Kl. 10:55. 

 

 

 

 

Vorupør d.                                          . 

 

 

 

 

Poul Møller, dirigent                                   Annemarie Hyllgaardhus,  formand 


