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Mødetidspunkt:
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Ref.

Mødested: Skalvej 31, Vrist
Fraværende: Alwin Neumann

Dagsorden:
1. Siden sidst
 Velkommen til nye medlemmer
 Orientering om lagets vedtægter

Referat:


Orientering givet.



Formanden er Jens Pedersen, kasserer
er Alwin Neumann.



Målestationen i kanalen til Hygum Nor
afmeldes.



Nej. Ingen aktuelle problemer.



Leif Johansen har indhentet tilbud, og
der sættes i gang på tilbudspris.

Til orientering
2. Konstituering


Bestyrelsen har ikke haft et fysisk
møde siden generalforsamlingen. På
den baggrund skal konstitueringen foretages på dette første møde.

Til beslutning
3. Nye muligheder for vandstandsmåling i Hygum Kanal


HB har sin egen vandstandsmåler i kanalen, der fører til Hygum
Nor. Der er nu også opsat vandstandsmåler ved udløbet fra Ferring Sø til Norret se
https://vandportalen.dk/ . Orientering om, hvordan bestyrelsen kan
aflæse disse målestationer.

Til orientering og drøftelse.
4. Kystplanlægger rapport for lagets
strækning


Rapport for strækningen
J4.01.03. Se
https://kystplanlægger.dk/ . Giver
rapporten anledning til nye initiativer?

Til orientering og drøftelse

5. Vedligeholdelse af lagets dige strækning


Digestrækningen er på nogle

strækninger kraftigt påvirket af
vegetation i form af primært havtorn og hybenroser. Der er indhentet tilbud på bekæmpelse af
denne vegetation.
Til orientering og beslutning om initiativ
6. Ny opmåling af koten på digekronen


Der iværksættes opmåling efter vegetation er fjernet i 2022. Det bliver GeoPartner, og forventes at komme til at komme
til at koste 10.000-15.000 kr. plus moms.



Status givet. Det blev drøftet om KommuneKredit-lånet vedr. Plet Sluse skal
indfries. Det tages op igen på et senere
møde.



Der er kommet endnu en høring vedr.
den nye spildevandsledning fra Lemvig.
Laget har ingen kommentarer.
Kim undersøger om login-funktionen til
hjemmesiden har nogen funktion.
Næste møde afholdes d. 27. januar 2022
kl. 15.00 på Skalvej 31.

Ifølge lagets vedtægter skal koten
på lagets diger opmåles med maks.
10 års mellemrum. Den seneste
opmåling er foretaget forud for lagets dannelse i 2015 formentlig omkring 2013/2014. På den baggrund
foreslås det, at koten måles
2022/2023. Der er indhentet tilbud
på denne opgave

Til drøftelse og beslutning
7. Budget og regnskab




Status på budget og regnskab

8. Eventuelt
o Næste møde




Mødedeltagernes underskrift:

