
Harboøre Digelag Af 2015 
Bestyrelsesmøde 

Blad nr. 28 

Formandens initialer: 
 
Ref.           Mødetidspunkt: 

 Den 9. maj 2022 kl 10.00 – 12.00 
 

Mødested: Skalvej 31, Vrist  

  

Fraværende: Alwin Neumann 

Dagsorden:   Referat: 
 

1. Siden sidst  
 

• Opsamling fra generalforsamlingen her-
under konstituering 

 
Til orientering  
 

 
• Generalforsamling gik godt. Der er ikke så 

mange deltagere længere. 

• Indfrielse af lån i KommuneKredit blev drøftet 
på generalforsamlingen. Her var holdningen 
at det skulle indfries. Se i øvrigt punkt 3. 

• Digerne er opmålt, og landinspektøren sen-
der data til kommunen snarest. Det er aftalt. 

• Regnskab og budget lægges ind på hjemme-
siden af Finn. Jens beder Alwin om at frem-
sende det. 
 

2. Budget og regnskab 
 

• Status på budget og regnskab 
 

Kommentar fra Alwin: 
 
Vedlagt budgetforslag for 2023. 
I kan vende forslagene på mødet, andre mu-
ligheder er også åbne. 
Man kunne også forestille sig en betaling på 
20 kr. 
Det vil så give et negativt resultat i 2023 
(Se bilag) 
 
Til beslutning 

 

• Der opkræves 40 kr. plus moms næste år. 
Det vil formentlig medføre et regnskab som 
går i nul. 

3. Indfrielse af lånet til Kommune 
Kredit 

 

• Lånet fra Kommune Kredit kan først 
opsiges til 1 oktober. Der er 3 måne-
ders opsigelse. 

 
Til orientering og beslutning 

 
• Der er ikke store principielle betænkeligheder 

ved at indfri lånet. Laget har en god likviditet, 
og betaler negative renter på kassebehold-
ningen. Efter indfrielse vil laget stadig have 
omkring 750.000 i likvide midler, hvilket er til-
strækkeligt. 
Lånet opsiges til indfrielse så snart det er mu-
ligt. 
 

4. Koteopmåling af lagets diger 
 

• Koten på lagets digestrækning er 
opmålt i marts/april 2022 (se bi-
lag) 

 
• Kort fra landinspektør gennemgået, og der er 

tilsyneladende ikke sket store ændringer si-
den seneste opmåling. 



• Giver opmålingen anledning til 
nye initiativer mht udbedring/for-
højelse af digekronen? 

 
Til beslutning 

• Kommunen prøver at få lavet simuleringer 
med en vandstand på 2,5 meter i 2 døgn, for 
at se hvilke konsekvenser det vil have. 

5. Digelagets hjemmeside 

 
• En lille arbejdsgruppe har set på digela-

gets hjemmeside. Siden har en hel del 
mangler i forhold til dagens standarder. 

 
Til orientering 

 
• Finn kommer med et forslag til hvad der kan 

gøres. Der er bred enighed om, at hjemmesi-
den skal holdes simpel. Der skal være kon-
taktoplysninger, referater, vedtægt, lidt histo-
rie (evt. ved at linke til noget eksisterende an-
dre steder), samt mulighed for at tilmelde sig 
nyheder via mail. 
 

6. Digevandring 2022 

 
• Skal der laves digevandring i dette forår. 

Digestrækningen er gennemgået i for-
bindelse med opmåling af koter 

 
Til beslutning 

 
• Digevandringen blev foretaget i forbindelse 

med opmålingen af digerne. 

7. Eventuelt 
 

o Næste møde 

 
• Næste møde fastsættes efter der er lavet si-

muleringer, så vi ved der er et grundlag at ar-
bejde ud fra. 
 

 
Mødedeltagernes underskrift: 
 


