
Digelaget Vejlby Fed 

 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 29.01.2020  

 
Deltagere  Erik Holk Poulsen (EHP) formand 

  Carsten Vibholm (CV) næstformand 

  Sverre Nielsen (SN) kasserer 

  Steffen Bornhøft (SB) bestyrelsesmedlem 

  Christian Juhl-Sørensen (CJS) bestyrelsesmedlem 

   

  Der var afbud fra bestyrelsesmedlem Poul Erik Kristensen 

 

Dagsorden 

   

1. Valg af referent 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

3. Hjemmesidens funktion, kan den bedres/accelereres? Skal vi efter behov godkende referatet fra 
bestyrelsesmøderne pr. mail fremfor ved møde, så de ret umiddelbart kan lægges på 
hjemmesiden? 

4. Forholdene med forstranden og de udsatte forhold omkring den sydvestlige, inderste del af vort 
område indenfor Bellevue. Hvad skal aktionen være? 

5. Orientering om resultaterne af de indtil videre afsluttede boreprøver i diget. Konsekvenser heraf 
med henblik på hvordan vi kommer videre? 

6. Ændrer pkt. 4 og 5 på vores prioriteringsrækkefølge og tidshorisont for opgaverne i DVF? 

7. L.P. Bechsvejs/Homilius’ forslag til kommende repræsentantskabsmøde.  

8. Kort orientering om status for sandfodringen omkring det indre område. 

9. Planlægning og uddelegering i relation til kommende Repræsentantskabsmøde i DVF. Herunder 
regnskab for DVF og budget/kontingent. Beslutte valg af 2 bestyrelsesmedlemmer — kan 
genvælges, overveje emner til nye kandidater/suppleanter. 

10. Vort sandsækkedepot. Beslutning om tidspunkt/aktion mht. flytning fra Århus Brandvæsen til 
Vognmand Bent Hansen. 

11. Eventuelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad pkt. 1  Steffen Bornhøft blev valgt. 

 

Ad pkt. 2  Referatet fra bestyrelsesmødet den 12.09.2019 blev godkendt uden rettelser og 

er herefter det endeligt. 

 

Ad pkt. 3 Det blev besluttet, at referater fra bestyrelsesmøder godkendes pr. mail for 

derefter hurtigst muligt at blive lagt på hjemmeside. 

 

Ad pkt. 4 Bestyrelsen arrangerer et strandmøde med repræsentanter fra de pågældende 

veje, hvor forholdene besigtiges og den videre handling fastlægges. 

 Derudover tages kontakt til Cowi for faglig bistand.  

 

Ad pkt. 5 Digets opbygning er af meget varieret materiale. 

  Skal diget modstå permanent højere vandspejl kræves større 

forbedringsarbejder. 

                                                Mod kortvarigt højere vandspejl kan diget godt forhøjes. Der er et problem ved 

langvarig stigning i vandspejlet. Diget kan da være ”utæt” spc. steder, hvor leret 

ikke går dybt nok eller mangler.  Der tilrådes derfor en beklædning af 

lermembran, hvor leret er utilstrækkeligt.  

 Der deltager en repræsentant fra 4AP til repræsentantskabsmødet, for at belyse 

rapporten yderligere. 

 Rapporten fremsendes til Kystdirektoratet og Aarhus kommune for gennemgang 

og kommentarer. 

 

Ad pkt. 6 Ingen kommentar. 

 

Ad pkt. 7 Bestyrelsen kan ikke anbefale at stemme for forslaget. 

 

Ad pkt. 8 Sandfodringsprojekt er tæt på at være i mål, pt. kun en indsigelse fra en 

lystfisker forening.  indsigelsen er under behandling hos Aarhus kommune. 

 

Ad pkt. 9  Lokaler og forplejning på plads. 

 SN klarer regnskab. 

 Valg/genvalg delvis på plads. 

 

Ad pkt. 10  Fra juni 2020 er opbevaring hos brandvæsen Skejby ikke længere mulig. Tilbud 

fra vognmand Bent Hansen på 2000 kr pr/md. + reoler. 

                                                Lidt vel dyrt.  Alternative løsninger undersøges ellers accept i 1 år. 


