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Referat Generalforsamling den 21. august 2021
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:
a) TILLÆG 1 til vedtægter for Hou Digelag. (vedhæftet som bilag).
§6 Administration stk. 2 - Tegningsret for foreningen.
§6 Administration stk. 3 - Kasserer rolle og ansvar.
b) TILLÆG 2 til vedtægter for Hou Digelag. (vedhæftet som bilag).
§8 Bestyrelse stk. 9 - Loft for betalinger og forpligtelser.
5. Forelæggelse af budget for det efterfølgende regnskabsår (vedhæftet som bilag).
Forslag til kontingent for 2022: kr. 250,- + moms pr. part.
6. Indkomne forslag modtaget før 1. marts 2021:
Der er modtaget en skrivelse fra Hans Chr. Christiansen (vedhæftet som
bilag).
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg er:
Lee Pointing (modtager genvalg)
Christian Midtgaard Dam (modtager genvalg)
Jesper Mohr (modtager genvalg)
I øvrigt består bestyrelsen af - Hans Kurt Johnsen og Henning Philip
8. Valg af suppleanter.
På valg er: Ingen
I øvrigt er følgende valgt som suppleanter – Knud Erik Sørensen og Kirsten
Mølhave (konstitueret kasserer)
9. Valg af revisor.
På valg er: Morten Nielsen (modtager genvalg)
10. Eventuelt.
Referat:

Ad. 1.
Bestyrelsen forslog Leif Hansen som dirigent. Leif blev valgt enstemmigt.
Leif takkede for valget og indledte med at konstatere at GF har været indkaldt med de
foreskrevne 14 dages varsel, men at der ikke er indkaldt til afholdelse iht. vedtægterne.
Vedtægternes §7 siger, at GF skal afholdes inden udgangen af maj måned. På grund af
Corona-situationen blev afholdelsen udsat, hvilket blev meddelt pr. mail.
Udsættelse anses for lovlig begrundet, hvorfor GF gennemføres dags dato som planlagt.

Ad. 2
Formanden Hans Kurt Johnsen forlagde bestyrelsens beretning.
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Velkomst
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling den 24. oktober 2020 beskæftiget sig
med de sædvanlige sysler for at vedligeholde digerne.
Vi har afholdt 2 teams bestyrelsesmøder i den forgangne periode, hvor et møde var
vedrørende udarbejdelse af en handlingsplan for vedligehold af vores dige og fortsættelse
med at uddelegere arbejde til bestyrelsesmedlemmer, hvor det er hensigtsmæssigt.
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.
Kystdirektoratet bakker op om udbygningen og sagen er nu under behandling i Langeland
Kommune, som jeg har haft koordineringsmøder med og følger løbende udviklingen.
Jeg har efter krav fra Kystdirektoratet udarbejdet en VVM-screening (Vurdering af
Virkningerne på Miljøet) af området, hvor det nye fløjdige ved Gustav Petersens Vej skal
ligge. VVM-screeningen er indsendt til Langeland Kommune, som har godkendt det
indsendte.
Hvis alt går godt, kan en endelig godkendelse for etablering af fløjdiget langs Gustav
Petersens Vej foreligge for etablering i efteråret 2021.
Vores kystdige er fysisk belastet. Diget skal sikres mod en højere vandstand og skal fysisk
kunne modstå en større bølgepåvirkning.
Der er 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.
Ved stormfloden den 1. november 2006 løb omkostninger for staten op i omkring kr. 12
Mill. for Langeland og efter omregning fra dagsværdiprincippet til nyværdiprincippet, som
anvendes i dag, vil tallet blive omkring kr.15 Mill.
Den største part på kr.10 Mill. forventes også at dække omkostninger til erstatninger i
forbindelse med et fremtidigt digebrud i vores område.
Omkostningerne dækker skadeerstatninger oplyst af Stormrådet og forventet udgifter for
hjælp fra Beredskabsstyrelsen i vores område. Alle erstatningsbeløb i denne statistik er
fratrukket selvrisiko.
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 planlægger et stormøde med folketingsmedlemmer, så en investering på kr. 3 Mill. kan
forhindre en erstatning fra staten på ca. kr. 10 Mill.
Vi har fået foretaget yderligere kontrol af dige kote-målinger efter krav fra Kystdirektoratet.
Målinger er foretaget ved start på det nye fløjdige ved Gustav Petersens Vej og start på
fløjdiget syd for Hou Fyr
Der er samtidigt blevet foretaget kote-målinger på diget omkring ophaler-pladsen. Disse
målinger skal anvendes til den planlagte omlægning af diget.
Jeg har ført drøftelser med projektlederen af en projektgruppe 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. 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.
I forbindelse med etablering af den nye kasserer har vores pengeinstitut Nordea stillet det
krav, at der skal udarbejdes en formel tegningsret for Hou Digelag.
Efter mange drøftelser og forslag til Nordea udarbejdede jeg et endeligt forslag til ændring
af vedtægter for Hou Digelag.
Tegningsret for foreningen lyder:
Formanden og kassereren har i fællesskab tegningsretten og kan handle og underskrive
på foreningens vegne og dermed forpligte foreningen. Underskrift skal foretages af begge i
enighed.
Dette forslag forventes godkendt på den kommende generalforsamling. Forslaget er
underskrevet af hele bestyrelsen samt suppleanter og godkendt af Nordea.
Økonomi.
Økonomien for Hou Digelag vil blive behandlet nærmere under godkendelse af
økonomi.
Det var ordene.
Bestyrelsen
Spørgsmål til beretningen:
H.C. Christiansen anser beløbene nævnt i beretningen for en skræmme-kampagne.
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Svar: Hans Kurt bemærker, at de nævnte stormflodsbeløb er statens beløb og ikke noget
bestyrelsen har fundet på.
Beretning blev herefter godkendt.

Ad. 3
Regnskab vedlagt dagsordenen blev gennemgået.
Spørgsmål til regnskabet:
Trille, Lyngvej 18, vil gerne vide den aktuelle status - hvad skyder vi i dag? Svar: Dette
fremgår af budgettet, som fremlæggelse senere.
Christian: Bemærker at udgifterne til PBS er gået ned i forhold til sidste år, hvilket er
positivt.
H.C., Engvej 21: Er det nødvendigt med vederlag og forsikring? Svar: Forsikringen er
lovpligtig - det er bestyrelsens ansvarsforsikring. Vederlag dækker kørselsudgifter i
forbindelse med diverse møder.
Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad. 4
Vedr. a) TILLÆG 1 til vedtægter for Hou Digelag. (vedhæftet dagsordenen som bilag).
• §6 Administration stk. 2 - Tegningsret for foreningen.
• §6 Administration stk. 3 - Kasserer rolle og ansvar.
§6, stk. 2 godkendes.
Efter debat fra medlemmerne vedr. § 6, stk. 3 blev følgende godkendt:
Ændringen til vedtægternes § 6, stk. 3 godkendes under forudsætning af, at det er et krav
fra Nordea og hvis ikke, så kommer det ind i forretningsordenen.
Bestyrelsen afklarer efterfølgende dette med Nordea.

Ad. 5
Budget vedlagt dagsordenen blev gennemgået.
Kassebeholdningen pt. er:
Indestående:
Kommende udgift vedr. moms
Beløb efter moms
Heraf udgør lån
Reel kassebeholdning

134.000 kr. Opdateret 6.09.2021 (HKJ)
- 52.000 kr.
82.000 kr.
- 46.000 kr.
36.000 kr.
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Spørgsmål til budgettet:
Lars, Lyngvej 26: Hvad betales der moms af? Svar: Det er moms af kontingent.
Trille; Lyngvej 18. Udgift vedr. stormøde - er det nødvendigt? Svar: Det er nødvendigt for
at få penge/tilskud af det offentlige. Vi skal kunne synliggøre/forklare hvorfor vi har brug for
støtte via det offentlige.
Morten, Engvej 25: Der ser ud til at være en meget stram likviditet - har man overvejet
større kontingent?
H.C., Engvej 21: Ønsker ikke højere kontingent.
Lene, Engvej 2: Der skal ikke megen storm til at vælte budgettet.
Samlet svar vedr. kontingent: Bestyrelsen har overvejet at stille forslag til højere
kontingent, men har i første omgang forsøgt med lån for ikke at hæve kontingentet.
Et sommehus har 9 parter a 250 kr. Dvs. der er aktuelt et årligt kontingent på 2.250 kr.
Budgettet herefter vedtaget.

Ad. 6
5 forslag fra H.C, Engvej 21 vedlagt dagsordenen blev fremlagt og kommenteret.
Resultatet blev:
• Forslag 1: Forslaget er forkastet med bemærkning om at vi skal følge de aktuelle
retningslinjer for diger og disse retningslinjer er anderledes end tidligere
• Forslag 2: Forslag forkastet
• Forslag 3: Forslag frafaldes
• Forslag 4: Forslag forkastet med bemærkning om at det kræver ændringer af
vedtægterne.
• Forslag 5: Forslag forkastet.

Ad. 7
Lee, Christian og Jesper blev genvalgt. Der var ingen modkandidater.

Ad. 8
Ingen på valg

Ad. 9
Morten blev genvalgt. Der var ingen modkandidater.

Ad. 10
Morten, Engvej 21: Hvad er status vedr. projekt omkring vådområdet, jf. referatet fra 2020?
Svar: Kommunen har indstillet til det, dvs. bakker om projektet og sagen er derved forsat
under behandling.
Morten, Engvej 21: Har bestyrelsen overvejet at skifte bank? Svar: Det er overvejet, men
ikke vedtaget. Usikker på om det bliver anderledes i anden bank.
De fremmødte takker bestyrelsen for indsatsen.
Generalforsamlingen slut.
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Dirigent: Leif ansen

Formand: Hans urt Johnsen

Referent: Susanne W. Mortensen.

6

