
 

 

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Digelaget Vejlby Fed den 22.marts 2017 

 

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

Der var mødt 17 repræsentanter fra digelagets veje. 

 

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:   

     Se vedlagte fil 

     Der blev stillet følgende spørgsmål til beretningen: 

     Kunne beboerne ved Mågevej forvente, at kommunen ville rense området mellem diget        

     og havet? 

     Erik Holk Poulsen svarede, at det skulle man ikke forvente, da det måtte være beboernes 

     ansvar. 

     Til spørgsmål vedrørende dækslerne på Rylevej, svarerede bestyrelsen, at man forventede, at  

     de relevante myndigheder ville løse de problemer, der måtte være på en for beboerne  

     tilfredsstillende måde. 

      Der blev stillet spørgsmål til ejerforholdet til diget i forbindelse med beskæring af  

      klitroser. 

      Bestyrelsen er af den opfattelse, at de enkelte veje har ansvaret for digets vedligeholdelse, 

      men at man var i dialog med kommunen om håndtering af de generelle problemer omkring  

      klitroserne. 

 

3. Fremlæggelse af årsrapporten for 2016 

 Sverre Nielsen fremlagde årsrapporten med et overskud på 43.466 kr. og en egenkapital på 746.478 kr.  

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.  

4. Forslag til kontingent og godkendelse af budget for 2018 :  

Sverre Nielsen fremlagde budgettet med bestyrelsens forslag om at kontingentet igen bliver på kr. 100 per år.  

Budgettet blev vedtaget.  

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

Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at man ved næste års møde forventede, at nye medlemmer ville være villige til at 

lade sig vælge til bestyrelsesarbejde. 



 

 

 

 

 

 

 

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

Som revisorsuppleant blev Flemming Johannsen, Ternevej, genvalgt. 

7. Indkomne forslag:  

Der var ingen indkomne forslag 

 

8. Eventuelt 

Der var under eventuelt en del small talks, men dog enkelte indlæg som kan refereres 

Palle mindede om den foreliggende beredskabsplan og gennemgik den aftalte procedure. 

I den forbindelse blev der stillet forslag om at afholde en øvelse med udgangspunkt i forhøjet vandstandsalarm. 

Der var enighed om at afvikle en sådan . 

Det blev ligeledes foreslået, at de enkelte vejes dige repræsentanter skulle orienteres forud for kommende  

” dige vandringer"  

Det blev aftalt, at tidspunktet for næste års møde vil blive meddelt snarest, således at "rettidigt omhu" kunne medføre 

større mødedeltagelse. 

Der var desuden mange positive tilkendelser om digelagets arbejde, og Erik Holk Poulsen responderede på  bestyrelsens 

vegne. 

Der blev i den forbindelse henvist til digelagets hjemmeside : http:// digelagetvejlbyfed.dk  

 

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