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Ejerforeningen Vorupør Klit 

Generalforsamling 2018 
 

 

Sted: Depotet 

Tid:  Lørdag 31 marts, kl 1000 til ca 1105 

 

  

Referent: Asger Rasmussen 

 

 

Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus AH 

  Asger Rasmussen AR 

  Per Jespersgaard PJ 

  Bent Astrup  BA 

   

Afbud: Chr. Kubel 

 

Formanden (AH) bød velkommen til generalforsamlingen 2018. 

82 stemmer var til stede på generalforsamlingen   

 

1) Valg af dirigent og evt. stemmetæller 

 

Bestyrelsen foreslog Poul Møller, VK117, der blev valgt uden modkandidater. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indvarslet og dermed beslutningsdygtig 

i henhold til vedtægterne.  

 

Valg af stemmetællere blev udsat indtil et evt.  behov måtte opstå. 

 

 

2) Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2017 

 

Så er det igen tid for at gøre status over året, der er gået.  

Vejene: 

Vi har været igennem en våd vinter, som strakte sig langt ind i marts måned, og det har betydet, at 

vejene har været hårdt belastet af den megen nedbør. Vejene er derfor blevet ordnet flere gange i 

vinter – og trods det, har der på de hårdest belastede strækninger været perioder, hvor hullerne har 

været store.  

Vi forsøger hele tiden at optimere måden, som vejene bliver lavet på ved at lave det rette fald mv, 

men vores veje er ikke nemme at holde, og der er en stor belastning på dem.  

Alt kan jo købes for penge, men hvis ejerbidraget skal holdes i ro, er der en grænse for, hvor meget 

der kan bruges på vejene. Farten (sammen med nedbør) på vejene er én af de store syndere i relation 

til nedbrydning og dannelse af huller, så mit sædvanlige råd er: kør så langsomt, som skiltene 

angiver, nemlig maximalt 15 km i timen, så kommer hverken biler eller mennesker til skade, og 

vejene bliver skånet mest muligt! 

Jeg har – på opfordring fra en af vores ejere - forsøgt at kontakte ejere på Kristinesvej for at høre, 

hvordan de vedligeholder deres vej og hvad de betaler herfor. Dette har dog været forgæves, idet 
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ingen af de kontaktede har svaret mig på henvendelsen. Det skal så også siges, at vi måske ikke vil 

kunne bruge deres svar til meget, da vi jo her i Vorupør Klit har en langt større belastning på 

vejene, end de har på Kristinesvej, så det er ikke ret sammenligneligt alligevel. 

Lavningen: 

Pumpen i lavningen har kørt en del i denne vinter, men heldigvis har vi en aftale med Thisted 

kommune om at dække dette strømforbrug, da det jo er i kommunens interesse, at vandet ikke løber 

over Bredkærvej, når lavningen fyldes op.  

Kloakker: 

Vi har i det forgangne år endnu engang haft en dyr reparation på en af kloakpumperne, idet nogen 

havde sendt et håndklæde ud i kloakken, der derefter satte sig fast i kloakpumperne. Det er vigtigt at 

tænke over, hvad der skylles ud – og ikke at bruge det lave skyl for ofte, hvis man har et af de 

moderne toiletter, for systemet har behov for vand, så der ikke bliver stop i kloakledningen. De 

kritiske strækninger bliver spulet to gange om året. 

Information til ejerne: 

Som bestyrelse for ejerforeningen mener vi, at vi har et ansvar for at oplyse medlemmerne om de 

forhold, som vi alle som sommerhusejere er underlagt og oplyse, hvis vi får kendskab til relevant 

information.   

Vi har derfor med indkaldelsen til denne generalforsamling og den efterfølgende informationsmail 

udsendt notater vedrørende ejerskab af flere end ét sommerhus i Danmark, således at vores ejere 

kan være opdaterede på den aktuelle lovgivning om ejerskab og udlejning samt beskatning heraf. 

Det er vigtigt for bestyrelsen, at sådanne informationer modtages i samme ånd som de afleveres. 

Nemlig som en service fra bestyrelsen og ikke som et forsøg på at blande sig i den enkelte husejere 

dispositioner. 

Medlemslister: 

Da alle ejere i februar i år modtog reklame tilsendt på hjemadressen fra EDC Thisted, var der flere 

medlemmer, der rettede henvendelse til mig med beklagelse over, at vores medlemsliste 

tilsyneladende var lækket til dette firma. 

 Jeg skrev derfor til EDC, hvor jeg pointerede, at vores medlemmer ikke ønsker reklamer tilsendt 

deres privatadresse, men jeg er bange for, at det ingen effekt har haft, for de var bestemt ikke 

hverken beklagende eller brødebetyngede i deres svar til mig. De mente derimod, at mange var 

glade for deres ”service”, som de benævnte reklamerne. Det kan vi i sagens natur ikke vide noget 

om eller argumentere imod, men nu er firmaet i hvert fald informeret om vores holdning til 

reklamer på hjemadressen.  

Vi appellerer fortsat til alle medlemmer om ikke at udlevere medlemslisten til andre. Den er til brug 

for nabohjælp. 

Grenaffald: 

Vi har i efteråret besluttet at udvide det tidsrum, hvor man må lægge grene ved de to 

pumpestationer, så det nu er tilladt allerede at lægge grene fra 1. januar.  – og stadig frem til påsken 

er slut. Bestyrelsen sørger så for knusning af materialet.  

Det er meget vigtigt, at der ikke henlægges grene ude i området omkring husene, da dette er 

ekstremt brandfarligt, så vi henstiller indtrængende til alle ejere om at benytte sig af vores gode 

service, der fritager ejerne for at køre ind til genbrugsstationen i Thisted med grenaffaldet. 

Tyveri af brænde: 

Indimellem oplever ejere her i Vorupør Klit, at der stjæles af deres brænde. Dette oplevede også her 

i foråret én, der hjalp foreningen med at fælde udgåede træer på fællesarealerne. Dette førte 

desværre til ubegrundede og strafbare beskyldninger imod andre ejere. Vi ved ikke, hvem der har 

taget brændet – i så fald ville det være blevet politianmeldt - men vi stiller os undrende overfor, at 
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man vil gøre sig til tyv for noget brænde til få hundrede kroner, og vi antager, at det er 

udefrakommende personer og ikke nogen her fra området. 

Fælleshus: 

Jeg vil igen også benytte lejligheden til at reklamere for vores dejlige fælleshus, ”Depotet”, som kan 

lejes billigt af ejerne her i Vorupør Klit. Jeg får ofte positive tilbagemeldinger fra brugerne, som har 

været glade for brugen af lokalet. 

Renovationsbilen og renovation: 

Jeg har igen i det forgangne år haft rettet henvendelse til Thisted Kommune om renovationsbilens 

kørsel i området, der mange steder har været under al kritik, idet der ødelægges rabatter mv på 

grund af for hurtig kørsel. Det er dog vigtigt, at vi også selv sørger for, at der ikke er udhængende 

grene fra bevoksningen, der hindrer kørslen, så vi selv har vores ryg fri – ligesom det er vigtigt, at 

affaldsstativerne står som foreskrevet ved kørefast vej.  

Store dele af Thisted Kommune er, som det nok er nogen bekendt, nu allerede gået over til 

affaldssortering og deraf følgende 14-dages afhentning. Vi ved ikke, hvornår dette kan risikere at 

ramme os her i sommerhusområderne, men vi kan forudse et problem, når det kommer, især for de 

ejere, der lejer ud -  dels, hvis affaldsbeholderne bliver fyldt på én uge, dels hvis der ikke sorteres 

korrekt, så affaldet ikke bliver afhentet. Foreløbigt må vi krydse fingre for, at de vælger en fornuftig 

ordning i vores område. 

Lokalplanen: 

Vi vil gerne også appellere til, at man holder justits omkring vores lokalplan, som jo er lavet for at 

yde området – og dermed vi som ejere – så megen beskyttelse af naturen som muligt. Thisted 

Kommune opfordrer til, at man altid laver en forhåndsansøgning, hvis man vil bygge om eller 

bygge nyt, så man ikke risikerer at komme til at overtræde lokalplanen. Husk i den sammenhæng, at 

der kun må være én bygning udover selve beboelseshuset – og alt, hvad der har tag betragtes som 

en bygning iflg. Thisted Kommune. 

Vi har fra bestyrelsens side på det seneste mødt flere ejere, der tilsyneladende har intet eller kun 

ringe kendskab til såvel lokalplanen som vores husorden.  Det er overmåde vigtigt, at man er 

bekendt med dem, idet der i disse, der udstikkes retningslinier for adfærden omkring de enkelte 

huse og mulighederne for at bygge til. Der må eksempelvis ikke graves i klitten, dvs. at det ikke er 

tilladt at planere omkring sit hus.  

Det er væsentligt at understrege, at ukendskab til lokalplanen IKKE er en undskyldning for at 

overtræde denne. 

Thisted Kommune er i gang med at lave en specifik vejledning i forhold til byggeri i vores område, 

hvortil de har bedt om bestyrelsens input, som de vil modtage straks efter påsken. 

Medlemslister: 

Stor set hver gang, jeg udsender en mail til alle medlemmer, der har opgivet en mailadresse, 

kommer en eller flere mail tilbage som uanbringelige. Jeg vil derfor gerne opfordre til, at man 

husker at meddele ejerforeningen, når en mailadresse udgår og en anden tages i brug. Det siger sig 

selv, at vi selvfølgelig også skal have meddelelse om nye telefonnumre og adresse skifter. Når man 

sælger, bør man også være opmærksom på, om mægleren melder ejerskiftet til os, således at vi kan 

få den nye ejer registreret behørigt. 

Jeg vil gerne slutte af med at ønske alle en god påske – og en dejligt år i Vorupør Klit. 

/Annemarie Hyllgaardhus 

 

 

 

 

Beretningen blev vedtaget uden spørgsmål eller kommentarer. 
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3) Fremlæggelse af årsregnskab 2017 til godkendelse 

 

Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af PJ. 

 

Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer. 

 

 

4) Indkomne forslag 

 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

5) Godkendelse af budget for 2018 

 

PJ fremlagde budgettet og foreslog et uændret kontingent  på 2500 pr år. 

 

Hus 171 (ny ejer) forespurgte om hvilke tanker der lå bag vores relativt store kassebeholdning og 

om en del af pengene evt kunne anvendes til at forbedre vejene. PJ redegjorde herfor. 

 

Hus 58 udtrykte tilfredshed med vejenes tilstand. 

 

Hus 72 bemærkede, at der var rester af plastik i den knuste beton der forsøgsvis var indkøbt i 

regnskabsåret. Det aftaltes, at der ikke længere købes knust beton 

 

Budgettet blev godkendt uden kommentarer. 

 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

 

AR genvælges  

 

CK ønskede ikke genvalg. I stedet vælges Erik Førby Larsen, Sandtornvej 51 

 

7) Valg af suppleant til bestyrelsen for 2 år      

 

Elmo Kristensen, Blåbærvej 2 genvælges 

 

8) Valg af revisor 

 

BDO, Markedspladsen  25, Varde     genvælges  

 

9) Eventuelt 

 

Hus 192 (Blåbærvej 25) åbnede en debat om gener fra nabo i hus 190. Dette blev ofte udlejer til en 

større gruppe, der tilbagevendene var årsag til nabogener oftest grundet støjende adfærd. Det 

aftaltes at bestyrelsen skulle tage kontakt til ejer og/eller udlejer for derigennem at stoppe denne 

uheldige adfærd 

 

Hus 164 efterspørger skilt med ”Privat område”ved indfaldsveje. Bestyrelsen undersøger de 

juridiske konsekvenser herved. 
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Hus 8 takkede for bestyrelsens arbejde gennem året. Generalforsamlingen klappede. 

 

Hus 85 bad om flere 15 km hastighedsskilte 

 

Hus 175 var fortaler for at man efterlod en god del rådnende træ for derved af fremme 

biodiversiteten.  

 

Hus 162 efterspurgte en planteliste til anvendelse i Klitten 

 

 

Dirigent og formand takkede for god ro og orden 

 

Generalforsamlingen sluttede kl ca 11:05 

 

 

 

 

Poul Møller, dirigent   Annemarie Hyllgaardhus, formand 

 

 

 

 


