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Generalforsamling 2018
Harboøre Digelag afholdt generalforsamling 14. april 2018 i Harboørecentret i Harboøre.
Fra bestyrelsen var mødt: Jens Pedersen, Alwin Neumann og Poul
Aagaard.
Der var foruden bestyrelsen fremmødt 15 interessenter.
1. Formand Jens Pedersen bød velkommen og foreslog Ebbe Ravn
som dirigent. ER blev valgt. ER konstaterede, at GF var rettidigt og
korrekt varslet på både lagets hjemmeside og ved annonce i lokalavisen. Forsamlingen tiltrådte.
2. Poul Aagaard blev valgt som referent.
3. Der blev ikke valgt stemmetællere grundet det beskedne fremmøde.
4. Formanden aflagde beretning, som kan ses på lagets hjemmeside.
Peter Paetau foreslog alarm i forbindelse med vandstandsmåler. JP
oplyste, at grundet daglig overvågning og lang responstid på vandstandsstigning var der pt intet presserende behov. Frede Ørom udtrykte tilfredshed med den nye Plet Sluse og omtalte den store indstrømning af havvand til Ferring Sø gennem klitterne. Desuden
nævnte han, at der ved højvandshændelsen i vinter var konstateret
og fjernet en sten, som forhindrede lukning af et slusefag. Oda Danielsen kom ind på regulering af vandgennemstrømning i Thyborønkanal. JP oplyste, at bestyrelsen følger sagen og at der ikke er
en entydig betydning af en sådan regulering. Endelig nævnte PP
muligheden for at registrere strømretningen i Hygum Kanal. Bestyrelsen har noteret sig denne mulighed. Beretningen blev enstemmigt godkendt.
5. Alwin Neumann gennemgik regnskab og budget. Laget har nu næsten opbygget en tilstrækkelig reserve og kan i 2019 nedsætte bidraget. Regnskab og budgetblev blev godkendt.
6. Ingen indkomne forslag.
7. Valg. Alwin Neumann og Irvin S. Svensson blev genvalgt uden
modkandidater. Jørn Trillingsgaard blev valgt som suppleant for
landbrugerne og Peter Paetau for øvrige.
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8. Ebbe Ravn blev valgt som revisor og Arne Bjerrum Møller som revisorsuppleant.
9. Hans Vilhelm Møller opfordrede til at møde op til Harboøre Pumpelags generalforsamling. HVM ønsker betalingsmodellen ændret. AN
nævnte, at forsøgene på at sabotere slusedriften kunne medføre
politianmeldelse.
10. Ebbe Ravn erklærede herefter GF 2018 for afsluttet.
Venlig hilsen
Poul Bernhard Aagaard
Biolog
I forbindelse med behandlingen af sagen kan det være nødvendigt, at Lemvig Kommune indsamler, behandler og videregiver oplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har man blandt andet ret til at
bede om indsigt i de oplysninger, der behandles, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at
berigtige Lemvig Kommunes oplysninger samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet. Forvaltningsloven og
offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen.
Lemvig Kommune sender og modtager breve, dokumenter og andre informationer fuldt elektronisk via e-post og websider. Adressen til Teknik & Miljø er: teknik@lemvig.dk
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