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Dagsorden 

   

1. Valg af ordstyrer og referent 

2. Orientering om sandsækkedepot 

3. Status for beredskabsplan. 

4. Orientering om sandfodring af indre kyst Vejlby Fed 

5. Projekt med Cowi på sidelinjen Platanvejs-/Rønnevejs-/Lindevangsvejs Dige 

6. Oversvømmelsesdirektivet orientering om sidste herfra. Hvordan er Digelagets 

fortsatte holdning 

7. Sikring og forbedring af kyst/strand indad fra Bellevue i samarbejde med 

Kommunen her og videre indad 

8. Hvornår forventer vi at kunne afholde repræsentantskabsmøde?                 

Emner til bestyrelsen i Digelaget?? Meget snart ny Formand ! 

9. Kommende regnskab, kontingent og budget 

10. Eventuelt  

 

 

Ad pkt. 1  EHP valgt til ordstyrer og SN valgt til referent. 

Ad pkt. 2  EHP orienterede om, at depotet af sandsække i december 2020 var 

blevet flyttet fra Århus Brandvæsens bygning i Skejby til anlægsgartner 

Hoffmanns lagerplads i Trige, hvor de nu opbevares under gode og 

betryggende forhold. Vognmandsfirmaet Bent Hansen & Sønner har 

forestået flytningen.   

Ad pkt. 3 Som følge af flytningen af sandsækkedepotet er Beredskabsplanen fra 

2014 (ligger på hjemmesiden) ikke længere gældende. Det blev besluttet 

at SB og SN sørger for at udarbejde en ny og tidssvarende udgave.  



Ad pkt. 4 EHP orienterede om, at der i marts måned igen er foretaget sandfodring 

ud for kysten ved Platanvej med sand fra Egå Marina i henhold til den 

femårige tilladelse, Digelaget har fået. Der er åbenbart nogen fra  

området, som har fået den fejlagtige opfattelse, at det er noget Aarhus 

Kommune foretager, men sådan forholder det sig ikke. Digelaget har 

ansøgt om og fået tilladelse fra Kommunen (som kompetent 

myndighed) til at sandfodre med sand fra Egå Marina (det er uden 

udgift for digelaget). 

Ad pkt. 5 EHP orienterede om projektet med reparation og sikring af diget mellem 

Platanvej, Rønnevej og Lindevangsvej, hvor der var opstået erosion af 

digefoden. Digelaget har assisteret af rådgivningsfirmaet Cowi været 

behjælpelig med udarbejdelsen af projektet og ansøgning om tilladelse 

hos Kommunen. Derimod har vejene selv stået økonomisk for selve 

gennemførelsen af projektet. 

Ad pkt. 6 EHP gav en orientering om indholdet af Kystdirektoratets udgivelse  

”Revurdering og ajourføring af risikoområder for oversvømmelse fra 

hav og vandløb. Oversvømmelsesdirektivet, Anden planperiode”.  

Kystdirektoratet har udgivet ”Kystplanlægger 2021”. Vi vil undersøge 

Kommunens holdning til denne Strategiplanen for vores område. 

 

Ad pkt. 7 Det blev drøftet, om Digelaget skulle indgå i et samarbejde med 

Kommunen og andre aktører i et projekt til sikring og forbedring af 

kyststrækningen fra Bellevue og måske helt ind til Den Permanente. 

Rådgivningsfirmaet Cowi har udtalt sig positivt om ideen, og bestyrelsen 

er heller ikke negativ over et sådant projekt, men det skal være under 

forudsætning af, at vejforeningerne på den sydlige del af Digelagets 

område er indforstået.  

 SN nævnte i den forbindelse, at Århus Stiftstidende den 18. juni havde 

bragt en artikel, hvori arkitektfirmaerne E+N Arkitektur og Thomas 

Degn Friis bl.a. foreslog at etablere en bynær strand på strækningen fra 

Træskibshavnen til Den Permanente. Foreslog, at det måske kunne være 

en ide, at lægge sig i slipstrømmen af dette projekt.         

Ad pkt. 8 Enighed om at forsøge at afholde repræsentantskabsmøde ultimo 

september. 

 Forsøger at finde emner til nedbringelse af gennemsnitsalderen i 

bestyrelsen. 

Ad pkt. 9 SN fremlagde det reviderede regnskab, som blev underskrevet af alle 

bestyrelsesmedlemmer uden bemærkninger. 

 SN fremlagde budgetudkast for 2021 og 2022 udarbejdet på grundlag af 

et kontingent på 100 kr. pr. grundejer. 

 Der blev stillet forslag om at hæve kontingentet til 150 kr. pr. grundejer. 

SN udarbejder nye budgetudkast på grundlag af denne kontingentstør-

relse. 

Ad pkt. 10 Der var intet under dette punkt. 


