Harboøre Digelag Af 2015
Generalforsamling
Mødetidspunkt:
Lørdag, d. 24. april 2021
Mødested: Virtuelt
Til stede fra bestyrelsen: Jens Pedersen (formand), Alwin
Neumann (kasserer), Kim Sandahl (Lemvig Kommune).
Fraværende: Irvin Svensson og Leif Johansen.

Dagsorden:

Referat:

1. Valg af dirigent

Ebbe Ravn blev valgt som dirigent efter bestyrelsens indstilling. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt og
afholdtes i overensstemmelse med vedtægterne.

2. Valg af referent

Kim Sandahl fra Lemvig Kommune blev
valgt.

3. Valg af stemmetæller

Vælges senere hvis der bliver behov.

4. Formandens beretning

Beretning afgivet.
Kommentarer til beretningen:
Carsten Doktor: Kan man forvente en masse
affald i naturen, hvis der etableres en cykelsti på diget?
Formanden: det har der ikke været overvejet, men det skal afklares sammen med en
masse andre ting inden det kan blive aktuelt.
Finn Andersen: Plet Sluse blev lavet. Skal
Hygum Nor også det?
Formanden: Plet Sluse var i meget dårlig
forfatning, men det er Hygum faktisk ikke,
selvom den er gammel. Skal ikke umiddelbart laves om.
Finn Andersen: Vil der i givet fald være penge til det?
formanden: Vi har en god kassebeholdning,
men hvis den skal laves, vil det nok blive
ved låneoptagelse, så den betales samtidig
med at den afskrives, ligesom Plet Sluse.
Dirigent: Beretningen er godkendt.

5. Aflæggelse af regnskab

Kassereren gennemgik regnskabet.
Dirigent: Ingen bemærkninger. Regnskab
godkendt.

6. Orientering om budget

Kassereren gennemgik budgettet for 2021.

7. Indkomne forslag

Ingen

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og I år var én fra Landbrug (Leif Johansen) og
én fra Øvrige (Jens Pedersen) på valg. Begsuppleanter
ge genopstillede.
Ingen øvrige forslag.
Begge genvalgt
Irvin Svensson ønskede at udtræde. I stedet
indtrådte Finn Morsing.
Bestyrelsen foreslog Knud Vrist fra Harboøre som ny suppleant. Der var ikke andre forslag, så Knud blev valgt.
9. Valg af revisor

Nuværende revisor var Ebbe Ravn. Han
genopstillede og blev valgt uden modkandidater. Albert Jensen blev valgt som revisorsuppleant. Ingen andre kandidater.

10. Eventuelt

Carsten Doktor: Er der problemer med at
Nomi4S ikke altid tømmer skraldespandene
i sommerhusområderne?
Alwin: Ja, det har man hørt om før. Kontakt
kommunen.
Formanden rundede af og sagde tak til dirigenten.

