Referat fra Hou Digelagets generalforsamling d. 24. oktober 2020
Generalforsamlingen blev afholdt på Banjen, Lohals Havn.
Der var anmeldt 30 deltagere til generalforsamlingen som blev afholdt med hensyn til
forsamlingsreglerne under Coronavirussets skygge.
Formanden for digelaget, Hans Kurt Johnsen bød velkommen til generalforsamlingen og
gav ordet til Astrid Ejlersen, Langelands Kommune (LK) som orienterede om 2 sager i
Langelands Kommune, som berører digelaget.
1. Informationer om etablering af et vådområde på Charlottenlund Gods jorde
Ad. 1.
Astrid redegjorde for sagens historik og forklarede nogle af de tekniske begreber og lovmæssige
bindinger, som sagen er omfattet af. Projektet er et lavbundsområde projekt, dvs. at det ikke er en
permanent sø, men et oversvømmet areal som vil have varierende mængde af vand. Der bliver
mulighed for græsning i de perioder hvor der ikke er vanddække på arealerne.
Projektet hører under de initiativer som regeringen iværksatte i 2010/2011, som en del af en
statsstøttet ordning til fremme af grøn vækst. Planerne er også udløber af Vandmiljøplanen og
Natura 2000.
Der er 3 typer af projekter; et har til formål at reducere kvælstof omsætning, som skal føre til en
forbedring af havmiljøet, et andet har til formål at reducere fosfor omsætning til gavn for søer og
den tredje er lavbundsprojekter, som skal medvirke til at reducere CO2 omsætning. Alle tre typer af
projekter vil ofte samtidig være til gavn for de to andre forhold.
Charlottenlund Gods var opmærksomme på mulighederne for at etablere et lavbundsprojekt og
henvendte sig til LK om etableringen under støtteordninger.
LK besluttede at søge staten om midler til en forundersøgelse. Midler til dækning af løn til LK
medarbejder samt til rådgiver ydelser. Forundersøgelsen omfatter 2 faser. En teknisk
forundersøgelse som skal afdække de hydrologiske og terrænmæssige forhold, samt en
ejendomsforundersøgelse som skal undersøge holdninger hos de berørte ejendomsejere, samt
undersøge evt. erstatnings forhold.
Der er 3 typer af erstatninger som kan komme på tale, ejendomsejer kan sælge sin jord til
projektet, kan indgå i en jordfordelings aftale eller få udbetalt erstatning for driftstab over en 20 års
periode.
Begge forundersøgelser er i fuld gang og forventes afsluttet inden udgang af 2020.
Når begge forundersøgelse er på plads, kan der søges statsmidler til realisering af projektet.
En af fordelene med projektet mellem Hoborglund/Peter Tornby og ned mod Fyrvej, er at der kun
er få ejendomsejere som skal involveres.
Når/hvis staten siger god for projektøkonomien, kræver projektgennemførsel
myndighedsbehandling i henhold til blandt andet vandløbslov og strandbeskyttelse.
Spørgsmål fra medlemmerne.
Der var ønske om, at diget fortsat er farbar. Dette blev bekræftet af Astrid. Desuden kan det
komme på tale, at der etableres stier/udsigtspunkter i området, idet det vil blive et meget attraktivt
område for vade- og trækfugle.
På et spørgsmål om LK havde erfaringer fra lignende projekter, henvist Astrid til flere andre
vellykkede projekter på Langeland (Holmsmose, Ålemose samt på Siø)
Et af medlemmerne udtrykte bekymring for lugtgener ved evt. algeomsætning. Astrid havde ikke
hørt, at der havde været lugtgener ved de andre projekter.
Til afslutning tilbød Astrid at deltage i næste års generalforsamlingen med en status og opfølgning
på projektet.
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2. Informationer om etablering af et fløjdige
Ad. 2.
Sagen om fløjdiget har en længere historie bag sig. I 2015 havde Trafik-, Teknik- og Miljøudvalg
forkastet et projekt udarbejdet af COWI og digelaget, og anbefalet af Kystdirektoratet, om et
kystdige i forlængelse af det nuværende dige mod nord. Samtidig foreslog politikkerne, at digelaget
undersøgte andre muligheder for etablering af et indlandsdige. Det har Digelaget gennemført med
bistand fra en rådgiver og Kystdirektoratet. Projektet anbefaler et dige langs med Gustav
Petersens Vej.
I august 2019 blev der gennemført en markvandring/besigtigelse af den tænkte placering.
Efterfølgende skulle Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget vælge mellem 3 alternative beslutningsforslag
til politisk godkendelse.
1. Fløjdiget etableres
2. Fløjdiget forkastes
3. Fløjdiget forkastes, men der bliver i stedet rejst et kommunaltfællesprojekt med henblik på at der
etableres et kystdige (som forslået i 2013)
Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget anbefaler nu forslag 3, som skal viderebehandles i
kommunalbestyrelsen. Det er det forslag, som vil skabe mest røre iblandt lodsejerne i Plantagen,
idet diget skal etableres i kote 2,70 foran sommerhusene.
* Når kommunalbestyrelsen har truffet en beslutning vil det blive informeret på digelagets
hjemmeside (referentens bemærkning)
************************************************************************************************************
Herefter indledtes Generalforsamlingen
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: Ingen
5. Forelæggelse af budget for det efterfølgende regnskabsår (vedhæftet som bilag). Forslag til
kontingent for 2021: kr. 250,- + moms pr. part.
6. Indkomne forslag modtaget før 1. marts 2020: Der er modtaget en skrivelse fra Hans Chr.
Christiansen (vedhæftet som bilag).
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: På valg er: Hans Kurt Johnsen (modtager genvalg) Per
Koopmann (modtager ikke genvalg)
I øvrigt består bestyrelsen af Lee Pointing, Christian Midtgaard Dam, Jesper Mohr
8. Valg af suppleanter. På valg er: Ingen
I øvrigt er følgende valgt som suppleanter – Knud Erik Sørensen og Henning Philip
9. Valg af revisor. På valg er Søs Phillip (modtager ikke genvalg)
10. Eventuelt.
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. Bestyrelsen havde forberedt afholdelsen
rettidigt, men pga. Corona restriktioner blev afholdelsen udsat. På baggrund af denne force
majeure situation kunne det accepteres, at GF gennemføres som planlagt.
Dirigenten konstaterede, at der var indsendt et indlæg fra H.C. Christiansen til behandling under
pkt. 6. Idet indholdet ikke er formuleret som konkret beslutnings anliggende, forslog dirigenten at
indlægget blev behandlet under bemærkninger til formandens beretning.
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Desuden noterede dirigenten sig, at indlægget indeholder personlige fornærmelser mod digelagets
bestyrelse og i særdeleshed mod formanden. Dette kan ikke accepteres. Vi ønsker en høflig tone i
vores kommunikation med hinanden. Dirigenten bemærkede, at hvis der i fremtiden blev fremsat
lignende skrivelser, vil de blive afvist og ikke taget op til drøftelse.
Ad. 2.
Formanden Hans Kurt Johnsen forlagde bestyrelsens beretning.
Velkomst
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling den 6. april 2019, beskæftiget sig med de
sædvanlige sysler for at vedligeholde digerne.
Vi har afholdt 4 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
Kystdirektoratet 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.
Markvandring angående nyt fløjdige: Den 16/8 – 2019 var Langelands politikere og de
nærliggende grundejere, inviteret til ”markvandring” omkring Gustav Petersens vej, hvor det nye
fløjdige skal placeres. Digets dimensioner blev visualiseret for de fremmødte.
På et efterfølgende møde den 21. oktober 2019 i Langeland Kommunes Trafik-, Teknik- og
Miljøudvalg blev Hou Digelags ansøgning om etablering af et fløjdige afvist, og udvalget
anbefalede et kystnært dige, som beskrevet i rapport fra Cowi i 2013.
Det kystnære dige ønskede Langeland Kommune ikke at fremme i 2015 og bad Hou Digelag om at
finde en anden løsning på højvandssikring af deres område.
Den alternative løsning drøftede jeg under et møde med Kystdirektoratet i Lemvig den 5.
december 2016.
Deltagere fra Kystdirektoratet var fuldmægtig Ilse Greber og Senior Kysttekniker Thorsten
Piontkowitz
Resultatet af mødet blev, at Kystdirektoratet, som den eneste løsning, ville godkende et jorddige
langs med Gustav Petersens Vej med tilslutning til det eksisterende kystdige
Denne anmodning resulterede i samråd med Kystdirektoratet, at etablere ovennævnte fløjdige
langs med Gustav Petersens Vej.
Langeland Kommunes Økonomiudvalg besluttede ved et møde den 28. oktober 2019 at sagen,
som blev afvist af Trafik-, Teknik-, og Miljøudvalget tilbagesendes til en fornyet behandling.
Der var efterfølgende en del avis omtale om beslutningerne fra de to udvalg.
Hans Kurt Johnsen anmodede formanden for Trafik-, Teknik-, og Miljøudvalget om, at få et møde
mellem udvalget og Hou Digelag med en agenda for mødet så mulige konsekvenser for etablering
af fløjdiget blev afklaret.
Mødet blev afholdt den 18. november 2019 og jeg havde forberedt en præsentation, som jeg
hermed vil præsentere for generalforsamlingen.
Præsentation kan ses her.
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Der er to huse, Gustav Petersens Vej 23a og 25, der direkte vil blive berørt af et digebrud.
Hans Kurt besøgt ejerne i deres privatboliger og præsenteret den viste præsentation. Jeg ville
være sikker på, at de kendte forholdene og ikke føler, at de bliver spærret inde.
Hvis alt går godt, kan en endelig godkendelse for etablering af fløjdiget langs Gustav Petersens
Vej foreligge for etablering i forbindelse med sommerferien 2021.
Vores kystdige er fysisk belastet. Diget skal sikres mod en højere vandstand og skal fysisk kunne
modstå en større bølgepåvirkning.
Det koster mange penge, derfor har Hans Kurt forsøgt at rejse interesse fra 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 dagsværdi princippet til nyværdi, som anvendes i dag, vil tallet
blive omkring kr.15 Mill. Den største part kr.10 Mill. forventes at dække omkostninger i forbindelse
med digebrud i vores område. Omkostningerne dækker skade erstatninger oplyst af Stormrådet og
forventet udgifter for hjælp fra Beredskabsstyrelsen i vores område. Alle erstatningsbeløb i denne
statistik er fratrukket selvrisiko. Ved stormfloden den 2. januar 2019 var situationen meget tæt på at
blive gentaget. Kun ved en ihærdig indsats fra en entreprenør med en deadline på 1 time blev flere
digebrud forhindret. Skaderne på diget er kun delvis sikret, og der kræves store omkostninger
fremadrettet i en størrelse på kr. 3 Mill. Derfor beder vi om en fælles hjælp, så en investering på kr.
3 Mill. kan forhindre en erstatning fra staten på ca. kr. 10 Mill.
Med ovennævnte i erindring inviterede Hans Kurt en række folketingsmedlemmer og andre
ledende offentlige personer, samt pressen til et stormøde i Banjen i foråret 2020.
Alle personer har interesse i klima forbedringer.
De inviterede personer var:
1. Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, Socialdemokratiet
2. Miljøminister Lea Wermelin, Socialdemokratiet
3. Politisk leder Morten Østergaard, Radikale Venstre
4. Formand Pia Olsen Dyhr, Socialistisk Folkeparti
5. Klima- og energiordfører Signe Munk, Socialistisk Folkeparti
6. Formand Jakob Ellemann-Jensen, Venstre, Danmarks Liberale Parti
7. Folketingsmedlem Lars Christian Lilleholt, Venstre, Danmarks Liberale Parti
8. Partiformand Søren Pape Poulsen, Det konservative Folkeparti
9. Politisk ordfører Mette Abildgaard, Det konservative Folkeparti
10. Folketingsmedlem Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti
11. Borgmester Tonni Hansen, Langeland Kommune
12. Formand for regionsrådet for Region Syddanmark Stephanie Lose
13. Direktør Peter Ilsø, Naturstyrelsen
14. Formand for Teknik-, Klima,- og Miljøudvalget Bo C. Nissen, Langeland Kommune
15. Sagsbehandler Astrid Ejlersen, Langeland Kommune
16. Studievært Jens Gårdbo, TV2 News
17. Journalist Pernille Kjær Nielsen, TV2 Fyn
Der var en stor interesse for deltagelse og TV2 Fyn afventer en dato for afholdelsen.
På grund af corona situationen blev mødet flyttet 2 gange, og vi har besluttet, at mødet afholdes i
foråret 2021.
Bestyrelsen har også besluttet, at tage kontakt til de øvrige digelag på Fyn, med henblik på
deltagelse.
Vores kystdige fik mange skader under stormen ved årsskiftet 2018-2019.
130 meter dige nord for Hou Fyr blev så beskadiget, at der skal etableres et nyt dige med dug og
sten. Diget har tidligere kun været opbygget med ler og sten.
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Vores økonomi i Hou Digelag kunne ikke dække omkostninger med etablering af et nyt dige, så vi
besluttede i samråd med Kystdirektoratet og entreprenør Jens Oldenbjerg, at sikre specielt udsatte
steder med store sten, som en investering. Vi ved, at det er en midlertidig reparation, som
fremadrettet skal ændres.
Der modtages både ris og ros for bestyrelsens arbejde.
Ros, det er vi meget glade for og mener også, det er velfortjent.
Ris modtages i form af injurier for påstået manglende udførelse af bestemmelser vedtaget på
generalforsamlingen, samt forhold, som bestyrelsen ikke er bekendt med og mange henvendelser
og injurier foretages igennem bestyrelsens formand.
Det er tidskrævende for bestyrelsen og nedbrydende for en god stemning og arbejdsforhold, og
bestyrelsen ønsker gerne, at være dette foruden.
Hans Kurt er blevet kontaktet af et hold geografi studerende fra Københavns Universitet, som
ønskede at høre om digelagets holdning og arbejde med klimasikring.
Interviewet blev gennemført d. 24. august 2020.
De studerende vil udarbejde en rapport, hvor klimasikring i vores område også er behandlet.
Rapporten vil vi få adgang til.
Desuden har de gennemført lignende interviews med embedsmænd ved Langeland Kommune.
Økonomi.
Økonomien for Hou Digelag er presset, og vil blive behandlet nærmere under godkendelse af
økonomi.
Det var ordene.
Bestyrelsen
Debat med medlemmer.
H.C. Christiansen bemærkede, at han havde været på stedet i 50 år og kendt stedet godt. Han
undrede sig over hvorfor de omtalt geografi studerende havde henvendt sig til ham. Desuden at
Danmarks Natur forening? havde lavet et rapport, som vi skulle gerne anskaffe. Der var mangler
ved etablering af fiberdug i del af diget.
Beretning blev herefter godkendt.
H.C. Christiansen forlod mødet under protest.
Ad. 3.
Idet kasseren ikke havde mulighed for at deltage pga. sygdom, forelagde Hans Kurt regnskabet for
2019.
Der var en del spørgsmål til regnskabet, bl. andet til det beløb på 702.000 til reparation af diget.
Hans Kurt forklarede, at vi har anvendt formuen samt foreningens kasse kredit til at betale
entreprenøren. Vores fokus nu er at få nedbragt kassekreditten, idet renten på 7% er en
belastning.
Kim Hartvig, Lyngvej 23 spurgt ind til prisen for en permanent reparation af diget efter 2019
stormene. HK havde fået et tilbud på ca. 500.000 kroner på opdatering/etablering af et nyt 130
meter dige lige nord for Hou fyr.
Allan Lund, Lyngvej 13 spurgt til om der var lagt en plan for udbygning og reparation af diget på
længere sigt, og om der skulle skaffes finansiering ved en ekstraordinær opkrævning. Hans Kurt
fortalt at der ikke var lagt en plan for udbygning pt. Vi afventer det tidligere omtalt lavbundsprojekt,
samt stormøde med politikerne i 2020, inden vi tager stilling til udbygning/forbedringer. Hvis vi få
endnu en rolig vinter periode, uden skader på diget har vi forventning om et positiv regnskabs
resultat i 2021.
Regnskabet og fastsættelse af kontingent blev herefter godkendt.
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