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Referat af Repræsentantskabsmødet i Digelaget Vejlby Fed 
 
Mødet fandt sted den 18. marts 2019 i Risskov Kirkes Sognegård med følgende dagsorden: 

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 

 
 

 
Formanden Erik Holk Poulsen bød velkommen for derefter at give ordet til Line Broen fra Aarhus 
Kommune. 

 
Line Broen gennemgik Kommunens Klimatilpasningsrapport fra Januar 2019 (se hjemmesiden) og 
svarede efterfølgende på spørgsmål.  
Kystdirektoratet kommer senere i år med en vurdering af, om vores område er tilstrækkelig sikret mod 
oversvømmelse.  
Livlig debat om digehøjde.  
I forbindelse med Klimatilpasningsrapporten blev der etableret en del boringer for at følge 
grundvandsspejlet, Line Broen tjekker op på data fra disse målinger. 
 
Formanden takkede Line Broen for orienteringen om Klimatilpasningsrapporten, hvorefter hun forlod 
mødet. 
 

Mødet fortsatte herefter ifølge dagsordenen. 
 

Ad 1 Chr. Juel-Sørensen blev foreslået og valgt som dirigent. 
 

Ad 2 Erik Holk Poulsen aflagde efterfølgende formandens beretning (se hjemmesiden)  
suppleret med status på kontraventilerne (pt. mangler fortsat 1 ventil, der arbejdes på at få 
den etableret). 



Bestyrelsen vil ikke på baggrund af Klimatilpasningsrapporten straks foranledige en forhøjelse 
af diget iværksat, men afvente Kystdirektoratets rapport ultimo 2019. I mellemtiden vil 
bestyrelsen arbejde på at få afklaret, hvad de enkelte vejes digeafsnit består af, så en evt. 
forhøjelse af diget kan gennemføres hurtigere. Der arbejdes bl.a.. med boreprøver af 
eksisterende dige og indhentning af div. oplysninger om nuværende dige. 
Er Kystdirektoratets klare udmelding, at en forhøjelse af diget er nødvendig, vil der blive 
indkaldt til ekstraordinært Repræsentantskabsmøde. 
Formandens beretning godkendt. 

 
Ad 3 Kassereren Sverre Nielsen fremlagde årsrapport for 2019, som blev godkendt. 
 
Ad 4 Kassereren Sverre Nielsen fremlagde budgetforslag for 2020, som er udarbejdet forudsat et 

uændret kontingent på kr. 100 pr. parcel, Forslaget blev godkendt.  
 

Ad 5 Den nuværende bestyrelse blev genvalgt, og som ny bestyrelsessuppleant blev Michael  
Gervig, Hyldevej 3, foreslået og valgt.  

 
Ad 6 Nuværende revisor, Mogens Rottbøll, og revisorsuppleant, Flemming Johannsen, blev 

genvalgt. 
 

Ad 7 Der var indkommet 2 forslag, fremsat af Prins Knuds Vej  
 
Det første forslag pålagde bestyrelsen for Digelaget ufortrødent at indhente de fornødne 
tilladelser samt igangsætte arbejdet med forhøjelse og forstærkning af diget. (se hele 
forslaget og begrundelsen på hjemmesiden). 
Efter en livlig debat om, hvad Kommunes Klimatilpasningsrapport egentlig konkluderer, var 
der enighed om, som Formanden i sin beretning oplyste, at hvis Kystdirektoratets klare 
konklusion er, at en digeforhøjelse er påkrævet, vil der blive indkaldt til et ekstraordinært 
Repræsentantskabsmøde, hvorefter forslaget blev trukket tilbage. 

 
Det andet forslag om en tilføjelse til Digelagets vedtægter om, at der skal udarbejdes referat 
af bestyrelsesmøderne, og at disse skal gøres tilgængelige på Digelagets hjemmeside, 
bortfaldt, da der ikke var mødt et tilstrækkeligt antal repræsentantskabsmedlemmer (mindst 
2/3 af det samlede antal stemmer i laget) til, at forslaget kunne behandles, jf.vedtægternes § 
23, stk. 3. (se hele forslaget og begrundelsen på hjemmesiden). 

  
Bestyrelsen tilkendegav, at en sådan vedtægtsændring ikke var nødvendig, da der allerede 
var taget skridt til at offentliggøre referater af bestyrelsesmøder på Digelagets hjemmeside. 

 
Ad 8 Der blev ytret ønske om en tidsplan for boreprøverne, der skal oplyse om det eksisterende 

diges beskaffenhed. Dette blev afvist af bestyrelsen, da der skal indhentes 
ledningsoplysninger samt evt. tegningsmateriale fra de forskellige vejforeninger om digets 
opbygning, hvorfor det vil være umuligt at lave en sådan tidsplan.  

 
 
 
 Chr. Juhl-Sørensen   Steffen Bornhøft 
 Dirigent    Referent 
   
 


