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Referat af Hou Digelags generalforsamling lørdag den 7. maj 2022 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne §7 stk. 2 og stk. 3: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning for det forgangne år. 

3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning (vedhæftet som bilag). 

4. Forslag fra bestyrelsen:  

Når digelagets andel i etablering af fløjdiget er kendt, kan det blive nødvendigt med en 

ekstraordinær indbetaling fra medlemmerne, så kassen ikke bliver tømt. Bestyrelsen foreslår 

en ekstra kontingentindbetaling. 

5. Forelæggelse af budget for det efterfølgende regnskabsår (vedhæftet som bilag). 

Forslag til kontingent for 2023: kr. 250,- + moms pr. part. 

6. Indkomne forslag modtaget før 1. marts 2022:  

 Ingen. 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

På valg er: 

Hans Kurt Johnsen  (modtager genvalg) 

Henning Philip (modtager ikke genvalg) 

I øvrigt består bestyrelsen af Lee Pointing, Christian Midtgaard Dam, Jesper Mohr 

8. Valg af suppleanter. 

På valg er:  

Knud Erik Sørensen (modtager genvalg) 

Kirsten Mølhave (modtager genvalg) 

9. Valg af revisor. 

 På valg er: Morten Nielsen  (modtager genvalg) 

10. Eventuelt. 

11. Afslutning. 

 

1. Valg af dirigent: 

       Leif Hansen blev valgt som dirigent. Leif kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt     

       varslet og indkaldt iht. vedtægterne. 

 

2. Formandens beretning for det forgangne år. 

Velkomst  

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling den 21. august 2021 beskæftiget sig med de sædvanlige 

sysler for at vedligeholde digerne.  

Vi har afholdt 1 teams bestyrelsesmøde og koordineringer via mails i den forgangne periode.  

Der er koordineret en handlingsplan for vedligehold af vores dige og der er uddelegeret arbejde 

til bestyrelsesmedlemmer, hvor det er hensigtsmæssigt.  
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Bestyrelsen har fulgt op på de skrivelser og beslutninger, som vi har modtaget fra Langeland 

Kommune i forbindelse med udbygning af vores kystbeskyttelse. 

 

I årets løb er græsset på diget blevet slået efter indgåede aftaler. 

 

Digelaget har ansøgt om at etablere et nyt fløjdige langs Gustav Petersens Vej. 

Naturstyrelsen og Kystdirektoratet bakker op om udbygningen og sagen er stadig under behandling i 

Langeland Kommune, som jeg har haft koordineringsmøder med og følger løbende udviklingen. 

 

Hvis alt går godt, kan en endelig godkendelse for etablering af fløjdiget langs Gustav Petersens Vej 

foreligge for etablering i efteråret 2022. 

 

Etablering af et vådområde nord for Hou Fyr følges meget nøje hos Langeland Kommune. 

Der er ikke modtaget en endelig godkendelse.  

 

A.P. Møller byggede sin virksomhed på mottoet om rettidig omhu, at man skal gøre tingene ordentlig og 

til tiden. 

Er det det, vi gør på klima-området her i Hou for at sikre os mod fremtidens udfordringer fra naturen?  

Er der vilje til at gøre noget både politisk og som privatperson? 

 

Bestyrelsen i Hou Digelag gør et stort stykke arbejde med at være fremtidssikret. Vi lytter til 

forudsigelser og ændringer på klima- og miljøområdet og hvilke kræfter fra naturen, der kan påvirke 

vores område. 

 

Vi arbejder også ud fra de beslutninger, der på demokratisk vis bliver vedtaget på generalforsamlinger og 

de bestemmelser, der er i Hou Digelags vedtægter. 

 

Desværre er der en person i vores område, der på udemokratisk vis anklager Hou Digelags bestyrelse og 

direkte mig for at udføre forkerte og ikke godkendte beslutninger. Der er her tale om stærke injurier, 

fejlagtige og nedsættende udtalelser og beskyldninger. Alt dette er i skrift offentliggjort som debatindlæg 

i Fyens Amts Avis. 

Det er mig magtpåliggende både her i beretningen og i det offentlige rum, at kommentere de angreb på 

Hou Digelags bestyrelse og mig personlig om, at vi giver urigtige oplysninger, som repræsentant for Hou 

Digelag. 

Derfor har jeg udarbejdet og fået offentliggjort i Fyens Amts Avis et svarskrift til forsvar for Hou 

Digelag. 

 

Kystsikring er en dyb alvorlig sag at udbygge og forbedre, som alle både privat og politisk skal hjælpe til 

med. Det er en forpligtigelse og ikke en ansvarsfordrivelse. 

 

Anklagerne og beskyldninger mod Hou Digelags bestyrelsesarbejde må svare til civil ulydighed, som 

faktisk kan være strafbart. 

 

Vores kystdige er fysisk belastet. Diget skal sikres mod en højere vandstand og skal fysisk kunne modstå 

en større bølgepåvirkning. Det har hele tiden været et krav fra Kystdirektoratet. 

Der er på sigt udarbejdet en plan for den samlede udbygning og renovering. 

Det koster mange penge, derfor har jeg etableret kontakt til det offentlige om, at støtte med økonomiske 

midler til sikring mod stormflod. 

De forventede økonomiske omkostninger i forbindelse med de fremtidige ændringer og forbedringer af 

diget løber op i flere millioner kroner. Derfor beder vi om en fælles hjælp fra det offentlige.  
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Vi havde planlagt et stormøde med folketingsmedlemmer og ministre den 25. april 2022 for afholdelse i 

Hovborglejren og med journalist Natasja Crone som ordstyrer. 

Desværre var der for mange af de inviterede, som måtte melde afbud, og derfor måtte vi aflyse. 

Jeg tror stadigvæk, at vi er nødt til at have fat på de bevilgende personer, og det er i Folketinget, de 

sidder. Det er også en måde at skabe opmærksomhed på, og meningen var også, at vi med dette møde 

skulle tjene som et eksempel på vanskeligheder, som man ser mange andre steder i Danmark. Så kunne 

ministre og partiledere på den måde stifte bekendtskab med dette problem. 

 

Vi vil arbejde med direkte TV for at få et møde etableret med bevilgende ministre, Hou Digelags 

bestyrelse og Langeland Kommunes borgmester Tonni Hansen, som har accepteret en eventuel 

mødeindkaldelse. 

 

Det er lovmæssig bestemt, at for at få økonomisk erstatning i forbindelse med stormflod, så skal vi selv 

vise, at vi har arbejdet på at sikre mod digebrud. 

 

Jeg har ført drøftelser med projektlederen for projektgruppen fra DTU (Danmarks Tekniske Universitet), 

om etablering af et 100 m langt kunstigt sten rev.  

DTU ønsker at etablere et forsøgsprojekt, som skal belyse betydningen af et rev parallelt med kysten.  

Formålet er, at studere betydningen for kyst erosion, etablering af en større strandbred og for dyrelivet i 

havet omkring og på revet.  

DTU har fået tildelt en donation på kr. 2 Mill. til forsøgsprojektet. 

 

Ved forsøg er det bevist, at et undersøisk stenrev formindsker bølgers højde og giver dermed mindre 

angreb på diget. 

Hou Digelag med flere rundt i landet har ansøgt DTU om projektet. Vi håber, at Hou Digelag bliver 

valgt. Projektet skal endelig godkendes af Kystdirektoratet.  

Langeland Kommune bakker op om ansøgningen. 

Hvis vi bliver valgt, skal de nærmere betingelser drøftes og godkendes på en generalforsamling hos Hou 

Digelag. 

 

Jeg har fået oplyst, at der er 14 ansøgere for etablering af stenrevet. Der vil i første omgang blive udtaget 

3 ansøgere for en nærmere drøftelse. DTU forventer, at Hou Digelag er blandt disse 3 ansøgere.   

 

Økonomi.  

Økonomien for Hou Digelag vil blive behandlet nærmere under godkendelse af økonomi. 

 

Det var ordene. 

Bestyrelsen 

 

 

Efter formandens beretning, stillede Allan Lund (Lyngvej 13) spørgsmål til bestyrelsen ang. pengebeløb 

/ beløbsgrænser, som formanden Hans Kurt Johnsen besvarede med reference til Tillæg nr. 2 til 

vedtægter for Hou Digelag, som lyder: 

 

Bestyrelsen kan beslutte på et bestyrelsesmøde at indføre et "loft" for, hvor store udbetalinger og/eller 

forretningsmæssige forpligtelser, der må foretages fra foreningen uden, at de først skal godkendes af 3 

personer i bestyrelsen. 

 

 

Beretning godkendt. 
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3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning. 

Årsregnskab godkendt. 

 

4. Forslag fra bestyrelsen. 

Bestyrelsen foreslår en ekstra kontingentindbetaling, når prisen for etablering af fløjdiget er kendt. 

Bestyrelsen ønsker en buffer, så kassen ikke bliver tømt. Forslaget kom ikke til afstemning, da beløbet 

ikke er kendt. 

Forslaget fra bestyrelsen omkring diskussion om ekstra betaling blev flyttet til punkt 5 om budget. 

 

5. Forelæggelse af budget for det efterfølgende regnskabsår. 

På budget for 2022 er der bl.a. afsat kr.120.000,- til reparation af diger + nyt fløjdige. 

Den samlede udgift til fløjdiget kan deles over år 2022 og 2023 og det besluttes på en generalforsamling 

om en eventuel ekstra indbetaling fra medlemmer bliver nødvendigt. 

 

Astrid Ejlersen (biolog, Langeland Kommune) uddybede processen og grunden bag et nyt fløjdige til de 

fremmødte. Kystdirektoratet har bekræftet, at etablering af fløjdiget er nødvendigt. Endelig godkendelse 

fra Langeland Kommune er på vej og forventes udsendt i maj måned 2022. 

Når den endelige godkendelse for etablering af fløjdiget er godkendt, indhentes der tilbud fra flere 

entreprenører til udførelse af opgaven.  

Herefter foretages en godkendelse af Hou Digelags medlemmer enten ved en ekstra indkaldelse til 

generalforsamling eller ved den næste ordinære generalforsamling i 2023. 

 

Godkendes hele fløjdige projektet af Hou Digelags medlemmer ved en generalforsamling søges der om 

tilskud fra Langeland Kommune.  

 

Forslag til kontingent for 2023: kr. 250,- + moms pr. part. 

 

Kontingent for 2023 blev godkendt. 

Budget for 2022 blev godkendt. 

 

6. Indkomne forslag modtaget før 1. marts 2022: Ingen. 

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

       Hans Kurt Johnsen blev genvalgt. 

Da Henning Philip ikke modtog genvalg, blev Allan Lund (Lyngvej 13) valgt ind i bestyrelsen. 

Allan Lund indtræder i Hou Digelags bestyrelse d. 1.juli 2022 som kasserer. 

 

8. Valg af suppleanter. 

Knud Erik Sørensen: Genvalgt. 

Kirsten Mølhave: Genvalgt. 

 

9. Valg af revisor. 

Morten Nielsen: Genvalgt. 

 

10. Eventuelt. 

Ingenting. 
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11. Afslutning. 

Formand Hans Kurt Johnsen takkede alle for fremmøde og en speciel tak til Leif Hansen for rollen som 

dirigent. 

 

 

Hou, den 16.05.2022 

 

 

_________________________ 

Dirigent: Leif Hansen 

 

 

_________________________ 

Formand: Hans Kurt Johnsen 

 

 

_________________________ 

Referent: Jesper Mohr 

 

 

 

 


