
Referat fra Repræsentantskabsmøde i Digelaget Vejlby Fed den 29.3. 2016.  

Mødet blev afholdt i et mødelokale i sognegården ved Risskov Kirke. 

Der var mødt 20 repræsentanter med 695 stemmer ud af digelagets 1005. 

Formand for Digelaget, Poul Erik Kristensen, bød velkommen. 

 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Chr. Juhl‐Sørensen, der modtag valget. Dirigenten konstaterede, at 

forsamlingen var lovligt indkaldt. 

 2. Formandens beretning:  De rutinemæssige opgaver såsom digetilsyn, kontaktliste-ajourføring mm. er 

udført, ligesom kontakten med Aarhus Kommune og Aarhus Vand. Der er herudover arbejdet med bl.a. 

ejerforhold omkring diget aht. evt. klima/ kystsikring af stranden. 2 af højvandslukkerne i 

regnvandsledningerne er etableret. Kystdirektoratet har anbefalet strandfodring med sand som en del af et 

kystsikringsprojekt (syd for Bellevue). Digelagets hjemmeside indeholder alle relevante dokumenter mm. på 

http://digelagetvejlbyfed.dk.  

Dige problematik og rørudløb blev drøftet. 

3. Fremlæggelse af årsrapporten for 2015:Kasseren, Sverre Nielsen, fremlagde årsrapporten med et 

overskud på 75.000 kr. og en egenkapital på 703.000 kr. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.  

4. Forslag til kontingent og godkendelse af budget for 2017: Sverre Nielsen fremlagde budgettet med 

bestyrelsens forslag om at kontingentet igen bliver på kr. 100 per år. Budgettet blev vedtaget. Forrentning 

af bankindestående blev drøftet. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev 

genvalgt.  

6: Valg af revisor og revisorsuppleant. Mogens Rottbøll blev genvalgt som revisor.   Som revisor suppleant 

blev Flemming Johannsen, Ternevej, genvalgt.  

7. Indkomne forslag: ’Norddiget’ mod åen, på Aarhus Kommunes grund, antages at være ’Pumpelagets’ 

ansvar. Det besluttedes at problemet afklares inden næste møde. Den offentlige sti på det kommunale 

jordstykke, ved Vibevej, ud til Åkrogen er i dårlig stand, men diget er ikke berørt heraf. 

8. Eventuelt:  Erik Holk Poulsen redegjorde for dige tilsynet, der foretages forår og efterår, samt yderligere 

efter behov. På strækningen Strandvænget – Rønnevej vil der blive drøftet forbedringsmuligheder, 

ligeledes ved lågen på Prins Knudsvej og dæksler ved Vibevej.  Både der henligger på stranden og på diget 

udenfor sommersæsonen må ikke forefindes! 

Det kommende bæk udløb på hospitalsgrunden blev drøftet.  

DMI’s højvandsvarsel er afskaffet. Der findes en App med højvandsudsigt for 3 dage, dog uden varsel. 

Ændring af kontaktpersoner (formand, kasserer, dige repræsentant) i de enkelte vejforeninger bedes altid 

tilsendt kasseren. 

Dirigenten og Formanden takkede for god ro og orden og sagde tak for fremmødet.  
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