Referat af bestyrelsesmøde d. 19. april 2022 i Hou Digelag
Deltagere:
Hans Kurt Johnsen (HKJ)
Christian Midtgaard Dam (CMD)
Knud Erik Sørensen (KES)
Lee Pointing (LP) Referent
Deltog ikke:
Henning Philip (HP)
Kirsten Mølhave (KM)
Jesper Mohr (JM)
1. Velkomst
HKJ bød velkommen. Pga. problemer med Teams var KM nødt til at forlade mødet, inden det kom i
gang. CMD deltog på en telefon forbindelse af samme årsag.
2. Siden sidste
Hans Kurt orienterede om baggrunden for aflysning af det planlagte stormøde med politikkerne fra
Folketinget samt Langelands Kommune.
Kontrakten med ordstyrer, Hoborg lejren og forplejning blev aflyst rettidig således at vi ingen
udgifter har på aflysning. Venstre politiker og tidligere klimaminister Lars Christian Lilleholt, forslog
at de vigtigste aktører er Klima, Energi og Forsyningsminister Dan Jørgensen samt Miljøminister
Lea Wermelin og at et møde med de 2 måske ville være nemmere at arrangere.
Der arbejdes på muligheden for at et program som God Morgen Danmark vil tage dige
problematikken op.
3.Afklaring for etablering af vådeområde
CMD har endnu ikke modtaget tilbagemelding fra Langelands Kommune. CMD rykker Langelands
Kommune for en status inden generalforsamlingen.
4. Ansøgning om fløjdige – status Langeland Kommune
HK har rykket Langelands Kommune for en status. Sagen er fortsat under behandling i kommunen.
En hørings proces er under vurdering. HK mener at der ikke sker en endelig afklaring før hen
under sommerferien. Langelands Kommune opfordres til at igangsætte hørings procedure snarest.
HK rykker Astrid (LK)
5. Økonomi – Status – Budget – Betalinger
Regnskabet ser fornuftigt ud. Balancen d.d. er 287000 kr.
Bestyrelsen er enig om, at når prisen for digelagets andel i etablering af fløjdiget er kendt, kan det
blive nødvendigt med en ekstraordinær indbetaling fra medlemmerne, i form af en ekstra årlig
kontingentindbetaling, så kassen ikke bliver tømt. Det er formålstjenligt at have en buffer til at stå
imod med, hvis der bliver akut behov for reparationer på diget.
Drøftelsen tages med medlemmerne på den kommende generalforsamling.
6. Generalforsamling d. 7. maj 2022 KL. 13:30 i Banjen, Lohals Havn
Forslaget til indkaldelsen blev drøftet og godkendt, herunder forslag til budget for 2022 og
regnskab for 2021.
På valg er Henning, Knud Erik og Kirsten.
Bestyrelsen forslår Morten Nielsen som revisor.
Bestyrelsen mødes kl. 12 til et stk. mad og forberedelse af generalforsamling.
7. Eventuelt
I Påske er der observeret en personbil med trailer afhente sten fra digelagets depot. Der blev slået
fast at stenene ved Peter Tornby er digelagets ejendom, og ikke er til fri afbenyttelse. Der opsættes
skiltning så uvedkommende ikke fortsætter afhentning.

8. Næste møde
Generalforsamling kl. 12 d. 7. maj 2022 ved Banjen
9. Afslutning
HK takkede for deltagelsen.

