Generalforsamling i Harboøre Digelag af 2015
Harboøre, d. 22. april 2017

Bestyrelsen:
•
•
•
•
•

Formand: Jens Pedersen
Næstformand: Irvin Silberling Svensson
Kasserer: Alwin Neumann
Bestyrelsesmedlem: Leif Johansen
Lemvig Kommunes repræsentant: Kim Sandahl

Referat af dagsorden ifølge vedtægterne:
•
•
•
•
•

•

•

Velkomst ved formanden
Formanden foreslår Ebbe Ravn som dirigent. Vedtaget
Ebbe Ravn konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt
Valg af referent: Kim Sandahl
Valg af stemmetællere:
o Britta Neumann
o Vibeke Lund
Formandens beretning
o Orientering om bestyrelsens sammensætning og kompetencer
o Digevandring: Digernes tilstand er gennemgået. Bestyrelsen mener digerne er i god
stand.
o Renovering af Plet Sluse. Prien blev 265.000 kr. Efter forhandling har Lemvig
Kommune givet tilskud på 50.000 kr. til renoveringen. Slusen fungerer nu
tilfredsstillende.
o Harboøre Digelag er af Lemvig Kommune blevet bedt om at overtage ansvaret for
digeforløb på nordvestsiden af Plet Enge, nord for Sandholm pumpe, således at
bufferkapaciteten i Plet Enge kan sikres. Digeforløbet vurderes i god stand.
Bestyrelsen er positiv.
o Overvejelser om baggrunden for de høje vandstande i 2006/2007. Der var nedbør i
december på over dobbelt normalen. Pumper, sluser var måske ikke på samme
funktionsniveau som nu, og den høje vandstand i området kan efter bestyrelsens
vurdering ikke tilskrives digernes tilstand.
o Overvejelser om etablering af vandstandsmåler som løbende registrerer
vandstanden.
o Henvendelse vedr. etablering af cykelsti på digerne. Bestyrelsen er positiv, men
lodsejerne skal acceptere.
o Tak til bestyrelsen
o Materialet fra beretningen kan genfindes på lagets
hjemmeside: http://www.harboøredigelagaf2015.dk/
Bemærkninger til beretning

•
•
•

•
•

o Claus Vest: Indsnævring af Thyborøn kanal
 Formanden: Bestyrelsen er ikke en del af drøftelserne
o Carsten Johansen: Mener beredskab i form af en pumpe er nødvendigt.
Medlemsbidragets størrelse. Hvorfor ønskes vandstandsmåler, er det nødvendigt.
Sikr at digelaget ikke kommer til at betale for cykelstien.
 Formanden: Ønsker reserver til uforudsete omkostninger. Vandstandsmåler
giver mulighed for hurtig reaktion ved digebrud eller lignende.
o Kurt Grauballe: Hvorfor opdeling i pumpe- og digelag
 Formanden: Det har været overvejet, men giver andre udfordringer.
o Svend Aage Larsen: Hvad er ansvarlige digehøjder og kan man hæve højden på
digerne hvis der ligger en cykelsti. Højvandet i 6/7 skyldes indtrængende vand.
Overtagelse af dige nord for Sandholm Pumpe, hvad med stykket syd for
Sandholm?
 Formanden: Digerne er opmålt, og de er høje nok. Cykelsti skal ikke laves før
man er sikre på at de er høje nok, og der skal ligge en aftale som sikrer, at
det ikke kommer til at påføre Digelaget omkostninger. Dige syd for pumpen
er et indlandsdige som er uden betydning. Stykket nord for er en del af
”bassinet” Plet Enge.
o Peter Paetau: Poul Aagaard har fået tilbudt to store pumper gratis. Hvorfor er der
ikke indsat turbine, så slusen ved Plet generer strøm?
 Formanden: Det har ikke været diskuteret i bestyrelsen.
Godkendelse af beretningen: Beretning godkendt enstemmigt.
Regnskab: Regnskab gennemgået. Baggrund for optagelse af lån til Plet Sluse.
Bemærkninger til regnskab:
o Carsten Johansen: Skal overskud beskattes?
 Revisor: Vigtigt at vi ikke kommer til at betale skat. Næppe tilfældet.
o Peter Paetau: Mulighed for fritagelse for gebyr vedr. lån til kommunen
 Revisor: Ja, der arbejdes på det.
o Anton Lilleøre: Hvad er bestyrelseshonorar
 Som vedtaget i honoraraftalen.
o Oda Daniel: Er honoraraftalen et tag-selv bord?
 Der holdes ikke unødige møder, og det foregår som generalforsamlingen har
godkendt.
Godkendelse af regnskab: Enstemmigt godkendt.
Budget: Budget for 2017-19 fremlagt.
o Carsten Johansen: Der opspares store beløb.
 Revisor: Der skal være 6-700.000 på bankbogen.
o Anton Lilleøre: Der budgetteres med stigende bestyrelseshonorarer. Hvor stor
opsparing skal man have? Det er billigt at sikre digerne.
 Revisor: 6-700.000
o Finn Andreasen: Kommer der flere bidragsydere?
 Revisor: Hvis der kommer udstykninger, kommer der flere bidragsydere.

•
•

•

•

Indkomne forslag: Ingen
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
o Der skal ikke vælges suppleanter i år (vælges kun i lige år). Ordstyreren gennemgik
valgreglerne, herunder reglerne for fuldmagter.
o Landbrug: Leif Johansen er på valg, genopstiller. Ikke andre forslag. Genvalgt.
o Øvrige: Jens Pedersen er på valg, genopstiller. Ikke andre forslag. Genvalgt.
Valg af revisor og revisorsuppleant
o Theodor Trillingsgaard, modtager genvalg. Ingen øvrige kandidater. Genvalgt.
o Der vælges ikke revisorsuppleant i år.
Eventuelt.
o Kjellberg: Hvad er login på hjemmesiden
 Irvin: Skal ikke bruges af alm. Brugere. Der er ikke gemt noget.
o Oda Daniel: Har opgivet at bruge hjemmesiden. Kan man ikke indsamle emailadresser?
 Irvin: Det kan man allerede nu, så får man et nyhedsbrev også med
indkaldelse til generalforsamling.

Følgende adresser var repræsenteret:
Amazonevej 2
Bethaniavej 11
Flyvholmvej 5
Fourmivej 70
Gajsgårdsvej 12
Horizonvej 13
Hvilehjemsvej 8
Libravej 56
Merchantvej 6
Nautilusvej 14
Nautilusvej 1A
Neerlandiavej 272
Skalvej 31
Slettevej 59
Stadionvej 30
Stormgade 15
Vejlby Klit 67
Vejlby Klit 73
Vejlby Klit 79
Vejlby Klit 99

