
 
Referat af Repræsentantskabsmødet i Digelaget Vejlby Fed 
 
Mødet fandt sted den 7. oktober 2021 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 
 
Ad 1  
Chr. Juhl-Sørensen blev foreslået og valgt som dirigent. 
 
Ad 2  
Erik Holk Poulsen aflagde efterfølgende formandens beretning og 
henviste  i den forbindelse til, at der var 2 beretninger, da mødet i 2020 
ikke blev afholdt grundet corona pandemien, men at begge beretninger 
var at finde på digelagets hjemmeside. Begge beretninger blev godkendt.  
 
Ad 3 
Kassereren Sverre Nielsen fremlagde årsrapport for 2019 og 2020, og 
begge blev godkendt. 



Ad 4 
Kasserer Sverre Nielsen fremlagde budgetforslag for 2021 og 2022, som 
begge er udarbejdet efter en forudsætning om et uændret kontingent på 
kr. 100 pr. parcel. Forslaget for 2021 blev godkendt, men efter flere 
forslag om hævet kontingent, blev det vedtaget at hæve kontingentet til 
150 kr. for 2022. 
 
 
Ad 5 
Den nuværende bestyrelse blev genvalgt, og efter en præsentation blev 
Niels Krag Printz, Flakvej, valgt til bestyrelsen som medlem, og Pernille 
Bech, Havgaards Tværvej, blev valgt som 2. suppleant. 
 
Ad 6  
Nuværende revisor, Mogens Rottbøll, og revisorsuppleant, Flemming 
Johannsen, blev genvalgt. 
 
Ad 7 
Der var indkommet et forslag fra Christian Homillius, L.P. Bechs Vej. 
Dirigenten oplæste det indsendte forslag og bad efterfølgende 
forslagsholderen begrunde forslaget. 
Efter nogen debat blev forslaget sat til afstemning . 
En stemte for forslaget. 
De øvrige fremmødte stemte imod. 
Dermed var forslaget forkastet. 
 
Ad 8. 
Formanden, Erik Holm Poulsen, orienterede om en skrivelse, der var 
sendt fra GVF til områdets vejforeninger vedrørende et oplæg fra Aarhus 
Kommune om et muligt stenrev ved Vejlby fed. Kommunen ønskede en 
tilbagemelding, hvis nogen havde bemærkninger til oplægget. 
Den grundige orientering skabte grundlag for en livlig debat, hvor det var 
karakteristisk for de mange indlæg, at det af lystfiskerne foreslåede 



stenrev var forbundet med så mange umiddelbare ulemper, at det blev 
pålagt bestyrelsen at tage afstand fra forslaget. 
Formanden gav udtryk for, at det var bestyrelsens holdning, at man ikke 
skulle afvise en dialog med forslagsstillerne, men at man overfor 
kommunen ville gøre rede for den betydelige skepsis overfor forslaget, 
der var kommet til udtryk på repræsentantskabsmødet. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden, Erik 
Holk Poulsen, der afsluttede mødet. 
 
Referent 
Chr. Juhl-Sørensen  


