
Referat af bestyrelsesmøde d. 15. oktober 2022 i Hou Digelag 
 
Deltagere: 
Hans Kurt Johnsen (HKJ) 
Christian Midtgaard Dam (CMD) 
Jesper Mohr (JM) 
Kirsten Mølhave (KM) 
Allan Lund (AL) 
Lee Pointing (LP) Referent 
 
Afbud: 
Knud Erik Sørensen (KES) 
 
 
1. Velkomst 
HKJ bød velkommen. CMD deltog på en telefon forbindelse. 
 
2. Siden sidste  
Vores ansøgning om støtte fra AP Møller fonden til udbygning af DTU projektet fik afslag. 
Ansøgningen om støtte fra RealDania fonden til etablering af stenrev er endnu ikke afvist. HKJ 
spurgte til, om vi skulle forsøge med egen etablering, hvis vi kan få fondsmidler til etablering. 
Bestyrelsen var enige om at anbefale sådan fremgangsmåde på betingelse af, at omkostninger 
ved evt. fjernelse af revet er indeholdt i ansøgningen. HKJ går videre med fornyet ansøgning. 
 
3. Afklaring for etablering af Stenrev projekt fra DTU 
DTU har valgt et projekt på Samsø.  
 
4. Ansøgning om fløjdige – status Langeland Kommune 
HKJ opridsede det historiske forløb omkring fløjdige projektet. Langelands Kommunen (LK), har 
medsendt alle bilag, samt et udkast til høringsskrivelse som udsendes snarest til de berørte parter. 
Bestyrelsen har haft lejlighed til at læse udkastet og har en del afklarings punkter i denne 
forbindelse.  
HKJ tager følgende punkter med til en afklaring med LK inden hørings skrivelse udsendes til 
parterne: 
a) Mangler der evt. tilladelser fra andre myndigheder jf. afsnit 11 på s. 3 
b) De 2 afsnit om ansvars/erstatningsforhold bør fjernes, idet spørgsmålene er afklaret andet steds 
i bilagene 
c) Er der indhentet tilladelse fra Naturstyrelsen til omkørsel i byggeperioden 
d) Er spørgsmål vedrørende gener (støj) i byggeperioden afklaret, eller har det evt. opsættende 
virkning 
e) Er der truffet aftale om udgifts fordeling mellem Digelag og LK mht. bidrag til etablering af 
forhøjelse af vejen. HKJ mener at aftalen først skal konkretiseres når projektet er godkendt i 
kommunalbestyrelsen. 
f) Hvem hæfter for omkostninger ifm. evt. arkæologiske undersøgelser 
g) I betingelserne for tilladelsen forlanger LK at grundejerforeningen Hoborglund forpligtiger sig til 
at afstå fra anvendelse af gødning og pesticider på foreningens fællesarealer, samt til at sørge for 
afklipning/afgræsning af arealerne. Er der andre forventninger til pleje af områder? Hvad forventes 
der af pleje niveau på arealerne f.eks muligheden for fældning af træer. 
 
Andre punkter som blev drøftet ift. forslag til tilladelsen er: 
a) Sokkelhøjde på de berørte 2 ejendomme, som ligger nord for det påtænkte dige. 
Kystdirektoratet har svaret, at der ingen ændringer er ift. de nuværende forhold. 
b) Landinspektør opmåling af de eksisterende forhold nævnes som en betingelse. Det er foretaget. 
c) Det endelig projekt med udformning og økonomi skal forelægges en ekstraordinær 
generalforsamling inden iværksættelse 
 
 



5. Økonomi 
Nordea ønsker identitets bekræftelse fra bestyrelsen. HKJ samler materialet (kopi af sundhedskort 
samt kørekort/pas) og sender til Nordea. 
Desuden forlanger Nordea at formanden og kasseren som tegnings berettiget, underskriver 
vedtægterne som en bekræftelse af, at det er de gældende vedtægter.  
 
6. Eventuelt 
CMD kunne orientere om, at Langelands Kommune (LK) har indsendt projekt forslag vedrørende 
etablering af lavbundssø mellem Peter Tornbys ejendom og fyret. Sagen er behandlet i 
fagministerierne og skal nu videresendes til behandling i den bevilligende EU myndighed. LK har 
positiv forventning til det videre forløb, idet der ikke er indkommet det antal projekter som forventet. 
 
7. Næste møde 
Afholdes d. 25. februar 2023 Hos Kirsten (Engvej 29) 
 
8. Afslutning 
HKJ takkede for deltagelsen.  
Tak til HKJ og Bodil for fornem forplejning. 
 
Lee Pointing 
Referent 
 


