
Vedtaget 22. juni 2015 

Vedtægter 
For 

Digelaget Vejlby Fed 
 
 
 
Navn, formål, opgaver m.v.  
 
§ 1. Navn, hjemsted  

 
1. Navnet er Digelaget Vejlby Fed (DVF).   

 
2. Laget har hjemsted i Risskov. 

 
§ 2.  Formål 
 

1. At sikre, at diget og kysten ud for de berørte parceller til enhver tid svarer til deres formål, herunder at beskytte 
medlemmernes ejendomme mod havets ødelæggende virkninger.  

 
2. At værne og bevare Vejlby Feds smukke kystlandskab så naturligt og uberørt som muligt ved bl.a. at forhindre 

ændringer i nuværende stianlæg eller etablering af nye stier. 
 
§ 3. Opgaver  
Lagets opgaver er: 

  
1. At sikre et effektivt digeberedskab med en nøje beskrevet procedure ved kritisk højvande. 
2. At fastlægge et kvalitetskrav for diget og et kontrolprogram for inspektion af diget og kysten. 
3. At foretage inspektion i overensstemmelse med kontrolprogrammet af diget og kysten 2 gange årligt. 

Inspektion foretages i april til identifikation af evt. skader, der kræver nødvendige udbedrings- og 
vedligeholdelsesarbejder.  I efteråret (september) foretages inspektion med henblik på kontrol af de i 
sommerens løb evt. udførte arbejder Efter kritisk højvande skal diget dog kontrolleres straks med henblik på, at 
konstatere evt. skader, der kræver hurtig udbedring.  

4. At antage sagkyndig bistand med henblik på at sikre kontrol af, at digets tilstand som minimum opfylder 
dimensionskravene til at opnå stormflodserstatning. Samtidig skal kystsikringen og kysten besigtiges. 
Kontrollen skal foretages med passende mellemrum. 

5. At indsamle information om digets ”fundament ” og materialer, som diget er opbygget af ud for alle veje. 
6. At rådgive og bistå de berørte vejforeninger/vejrepræsentationer/grundejere med forslag til kystbeskyttelse, 

samt bistå ved ansøgning om tilladelse hos Kystdirektoratet til udbedring/forstærkning af diget.  
7. At pålægge de berørte vejforeninger/vejrepræsentationer/grundejere at gennemføre nødvendige forbedrings- og 

vedligeholdelsesarbejder af eget digeafsnit. 
8. At Laget i samarbejde med Århus Kommune tilser, at Kommunens bestående dige– og 

kystsikringsforpligtelser opretholdes. 
9. At iværksætte uopsættelige udbedringsforanstaltninger efter akut højvandsskade på diget, der medfører risiko 

for skade på  bagvedliggende ejendomme. 
 
§ 4. Medlemskab  
 

1. Berettiget til medlemskab er Århus Kommune og vejforeninger indenfor området nord for hospitalsgrunden 
(fra syddiget ved Strandvænget), og øst for Grenåbanen, Nordre Strandvej og Åkrogs Strandvej. 

 
2. Grundejere i forannævnte område er berettiget til direkte medlemskab som individuelle medlemmer i det 

omfang, hvor den pågældende grundejers vej ikke er medlem jf. stk. 1,  endvidere har  grundejere med dige på 
egen grund ret til direkte medlemskab, såfremt de ikke er medlem af en vejforening. 



§ 5. Kontingent og indmeldelsesgebyr 
 

1. Vejforeningerne betaler kontingent i forhold til antal grundejere, der er medlem af vejforeningen. 
 

2. Kontingent pr. grundejer fastsættes af repræsentantskabet.  
 
3. Ophævet.  

 
4. Århus Kommune betaler for de digestrækninger, der er beliggende ud for de af kommunen ejede arealer, samt 

for de digestrækninger, som Århus Kommune kan tilpligtes at vedligeholde.  Kontingentet herfor fastsættes 
som et kontingent pr. meter digestrækning, som svarer til opkrævet kontingent pr. meter digestrækning for de 
øvrige, privatejede digestrækninger. 

  
5. Kontingentet forfalder til betaling 1. juni. 
 
6. Ophævet. 

 
 
Valg til repræsentantskabet  
 
§ 6. Valgret  
 

1. Hver vejforening har ret til at vælge ét medlem, samt en suppleant.   
 

2. Grundejere med direkte medlemskab kan vælge ét fælles medlem, som dokumenteres valgt med simpelt flertal 
blandt digelagets direkte medlemmer. Medlemsliste over direkte medlemmer kan rekvireres hos digelaget. 

 
3. Århus Kommune har som grundejer ret til at vælge ét medlem samt en suppleant. 

 
§ 7. Valg af repræsentanter  
 

1. De enkelte vejforeninger bestemmer selv tidspunkt og procedure for valg af repræsentant og suppleant til laget.  
 

2. Vejforeningerne, gruppen af direkte, individuelle medlemmer og Århus Kommune meddeler senest 10 dage 
efter nyvalg, hvem der er valgt som repræsentantskabsmedlem og suppleant. De valgtes navne og adresser, 
mailadresser samt telefonnumre oplyses til digelaget. 

   
§ 8. Valgbarhed  
 

1. Valgbare til repræsentantskabet via valg i de enkelte vejforeninger er medlemmer af vejforeninger, der har 
betalt kontingent til laget.   

 
2. Valgbare til repræsentantskabet er endvidere et af de direkte medlemmer, der har betalt kontingent til laget 

uden at være medlem af en vejforening. 
 

§ 9. Valgperiode, genvalg m.v.  
  

1. Valgperioden fastsættes af de enkelte medlemmer.  
  
2. Genvalg kan ske. 

 
 
Repræsentantskab  
 
§ 10. Kompetence  
 

1. Repræsentantskabet har den højeste myndighed i Lagets anliggender, medmindre andet følger af disse 
vedtægter.  

 



§ 11. Ordinært repræsentantskabsmøde  
 

1. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts.  
 

2. Ordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved brev eller 
mail til hvert enkelt repræsentantskabsmedlem. Dagsordenen, revideret årsrapport, eventuelle forslag 
og en liste indeholdende oplysning om de opstillede kandidater til valg til bestyrelsen fremsendes 
samtidig med indkaldelsen eller senest 8 dage før mødet.  

 
3. Et repræsentantskabsmedlem kan møde ved sin suppleant eller ved et andet medlem af sin 

vejforenings bestyrelse ifølge skriftlig fuldmagt. 
 

4. Forslag, herunder kandidatforslag, der ønskes optaget på dagsordenen, kan fremsættes af ethvert 
repræsentantskabsmedlem, men skal meddeles skriftligt til Laget senest den 15. jan. kl. 12.  

 
5. Bestyrelsen kan indbyde personer uden for repræsentantskabet til at deltage i møderne uden 

stemmeret.  
 

 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:  

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse 

4. Forslag til kontingent og godkendelse af budget for det efterfølgende år  

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant 

7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt 

    
§ 12. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde  
 

1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 
af repræsentantskabets medlemmer skriftligt over for bestyrelsen anmoder herom med angivelse af, hvilke 
sager der ønskes behandlet. Bestyrelsen skal lade afholde ekstraordinært repræsentantskabsmøde senest 
fire uger efter anmodningen. Bestyrelsen indkalder til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde ved brev 
eller mail til hvert enkelt repræsentantskabsmedlem senest 10 dage før mødet. Dagsordenen og eventuelle 
forslag vedlægges. 

  
§ 13. Quorum og afstemninger  
 

1. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, når repræsentantskabsmedlemmer, der repræsenterer mindst 
halvdelen af lagets stemmer, er fremmødt og deltager i afstemningen.  

 
2. Hvis repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt, kan bestyrelsen indkalde til et nyt møde med mindst to 

og højst otte ugers varsel. På det nye møde kan beslutninger tages, når repræsentantskabsmedlemmer, som er 
fremmødt eller repræsenteret ved fuldmagt stemmer derfor. Til vedtagelse kræves dog mindst 50 % 
stemmeflerhed af de stemmeberettigede fremmødte. 

 
3. Hvert repræsentantskabsmedlem har det antal stemmer, der svarer til den pågældende vejforenings 

medlemmer – forudsat vejforeningen har betalt kontingent til laget for de pågældende grundejere.  
 

4. Er et repræsentantskabsmedlem valgt af grundejere, der ikke er medlem af en vejforening, har 
vedkommende et antal stemmer, der svarer antallet af disse grundejere, som har betalt kontingent til laget. 

 
5. Århus Kommunes repræsentant har et antal stemmer, der svarer til de kommunalt ejede grunde i området. 
6. Beslutninger vedtages ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. 
 
 

  



Bestyrelse  
 
§ 14. Kompetence   
 

1. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af Laget og nedsætter udvalg efter behov. Udvalgsmedlemmer 
udenfor repræsentantskabskredsen kan udpeges. 

 
2. Bestyrelsen repræsenterer Laget udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over 

for private. 
 
§ 15. Sammensætning og konstituering  
 

1. Bestyrelsen består af 3 - 7 grundejere, der vælges blandt repræsentantskabet.  Disse bestyrelsesmedlemmer 
skal være valgbare jf. § 8. 

 
2. Endvidere har Århus Kommune ret til at udpege ét medlem af bestyrelsen udover dem nævnt i pkt. 1. 

 
3. Bestyrelsen skal stille forslag til valg af nye medlemmer og suppleanter.  Det skal ved forslaget tilstræbes, at 

bestyrelsen så vidt muligt sammensættes med repræsentation fra alle dele af kyststrækningen. 
 

4. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år, genvalg kan finde sted. 
 

5. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
 
 

§ 16. Indkaldelse  
 

1. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden.  
 
§ 17. Quorum og afstemninger  
 

1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.  
 

2. Enhver beslutning skal for at være gyldig være tiltrådt af flere end halvdelen af de tilstedeværende 
medlemmer, medmindre disse vedtægter bestemmer andet. Ved stemmelighed er formandens, og i dennes 
forfald næstformandens stemme afgørende.  
 

§ 18. Protokol  
 

1. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende 
bestyrelsesmedlemmer og sendes til alle bestyrelsesmedlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens 
beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.  
 

§ 19. Tegningsregel  
 

1. Laget tegnes af den samlede bestyrelse, eller af formanden og et andet medlem af bestyrelsen i forening.  
 

 
 
 



Årsregnskab og revision  
 
§ 20. Årsrapport og budget 
 

1. Lagets regnskabsår er kalenderåret.  
 

2. Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik. 
 

3. Årets resultat kan henlægges til digeberedskabsreserve. 
 

4. Lagets midler skal anbringes forsvarligt såsom bankindeståender eller kortfristede obligationer. 
 

5. Senest 20. jan. sender bestyrelsen årsrapport til revisor, som med påtegning tilbagesender den inden 20. febr. 
 

6. Bestyrelsen udarbejder budget for det kommende regnskabsår til godkendelse på det ordinære 
repræsentantskabsmøde. 

  
§ 21. Revision  
 

1. Repræsentantskabet vælger for ét år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.  
 
 
Opløsning og ikrafttræden  
 
§ 22. Opsigelse 
 

1. De enkelte medlemmer af DVF kan opsige medlemskabet med 1 års varsel til ophør den 31. december i 
efterfølgende kalenderår. 

 
§ 23. Majoritetskrav  
 

1. Laget kan alene opløses, når mindst 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne på et repræsentantskabsmøde 
fremsætter forslag herom. Et sådant forslag skal dog for at komme til behandling være Laget i hænde senest 
seks uger før repræsentantskabsmødet, således at repræsentantskabsmedlemmerne senest fire uger før 
repræsentantskabsmødet er bekendt dermed.  

 
2. Forslaget kan alene vedtages, når mindst 2/3 stemmeflerhed af samtlige tilstedeværende og ved fuldmagt 

repræsenterede repræsentantskabsmedlemmer på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, der 
afholdes med mindst én og højst to måneders mellemrum, stemmer derfor. Til vedtagelse kræves dog, at de 
stemmer som repræsentanterne repræsenterer, skal udgøre mindst 2/3 af det samlede antal medlemmer i laget. 
 
Lagets formue anvendes, efter at alle forpligtelser er opfyldt, til fremme af de i § 2 anførte formål.  
 

3. Ændringer af disse vedtægter, kan alene vedtages, når de fremmødte og de ved fuldmagt repræsenterede 
medlemmer af repræsentantskabet stemmer derfor. Til vedtagelse af ændringen kræves dog, at de stemmer 
som repræsentanterne repræsenterer, skal udgøre mindst 2/3 af det samlede antal stemmer i laget. 
 

 
 
 
Således vedtaget på repræsentantskabsmøde den 22. juni 2015. 
 
 
Dirigent 
 
Chr. Juhl-Sørensen 
 
 
 
 
 



 
 


