
Referat fra ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 7. september 2017 kl. 18.30 – 21.00 

 

 

Dagsorden: 

1. Besøg af Gerd Jungdal fra Aalborg Kommune 

Vi skal sammen med Gerd drøfte status omkring digerne og udbedring af digerne 

Referat: 

Gerd orienterede bestyrelsen om rammen i Kystbeskyttelsesloven i forhold til 

vedligeholdelse af Ørnenes dige. Der skal etableres et digelag i henhold til loven. 

Kommunalbestyrelsen i Aalborg Kommune er ansvarshavende i forhold til etablering. 

Oprettelse af Ørnenes digelag og udfærdigelse af vedtægter for digelaget på hviler derfor 

kommunalbestyrelsen.  I løbet af vinteren vil der blive udarbejdet vedtægter og en tidsplan 

i forhold til at afholde stiftende generalforsamling. 

Bestyrelsen drøftede muligheden for at Ørnenes bestyrelse kunne være den samme som 

digelagets.  

Opkrævningen til digelaget opkræves via ejendomsskatten. 

Forstærkning af digerne skal foretages gennem det kommende digelag. 

 

2. Evaluering af generalforsamlingen 

Vi tager en general evaluering af afholdelsen og en drøftelse af de beslutninger, som 

generalforsamlingen har vedtaget 

Referat: 

Vedtægterne skal tilrettes efter generalforsamlingens vedtagelse og afspejle beslutning.  

Kim gør det. 

    

 

3. Budget og regnskab 2017 

Vi får en status fra Knud på regnskabet og beslutter, hvor de afsætte penge til forslaget om 

opsparing til udbedring af diget skal bruges. 

Referat: 

Bestyrelsen fik en orientering om budgettet. 

Budgettet ser fint ud. Ordning med Aalborg Kommune fungerer fint. Ejerskifte skal 

bestyrelsen indberette til Aalborg Kommune, så opkrævningen kan sættes i gang.  

Pengene som var afsat til hensættelse til udbedring af diget tilbageholdes indtil videre til u- 

forsete udgifter til stamvejen på grund af store mængder af regn i løbet af sommeren og 

efteråret. 

 



4. Vedligeholdelse af veje og grønne områder  

Generalforsamlingen besluttede, at der skal vedligeholdes ydereligere. Vi drøfter, hvordan 

det skal ske. 

Herudover drøfter vi, hvordan vi undgår at vejen kommer i for dårlig stand 

Referat: 

Bestyrelsen har vurderet, at der i år ikke slås ydereligere på de grønne områder, da vi er så 

langt henne på året. Det vurderes igen til foråret. 

Bestyrelsen holder i fremtiden bedre øje med vejens tilstand forud for sommerferien, så vi 

ikke ender i en situation igen, hvor vejen er fuld af dybe huller midt i højsæsonen. 

Essendrup holdt 3 ugers ferielukning og kunne ikke bestilles, da problemet var opstået. 

Kim kontakter Ivan for at høre om han fortsat vil skrabe vejen efter behov og holde øje 

med vejens tilstand. 

Efterskrift: Ivan har sagt ja til at skrabe vejen løbende efter behov. 

 

5. Grunde med vildvoksne træer over tre meter 

Generalforsamlingen besluttede, at de tomme grunde ikke må slås, men det efterlader en 

udfordringer med bevoksning på over tre meter og grunde, der vokser i skov. Vi drøfter, 

hvordan bestyrelsen skal håndtere det 

Referat: 

Bestyrelsen udfærdiger en skrivelsen til alle grundejere med henstilling om, at overholde 

ordensreglerne i vedtægterne angående beplantningen ikke må overstige 3 meter.  

Susanne og Kim udarbejder en brev. 

 

6. Strandengen 

Strandengen må ikke slås i henhold til tidligere beslutning på generalforsamlingen, men 

den har et behov for vedligehold. Vi drøfter, hvordan vi håndtere det 

Referat: 

Strandengens vildtbevoksning skal bekæmpes. Det drejer sig om vildvoksne træer og 

hybenroser. Knud vil undersøge muligheden for at få et firma til at udføre det. 

Bestyrelsen har drøftet problematikken omkring grundejeren i første række på 

Kongeørnen, som har klippet og terrænreguleret strandengen. Bestyrelsen laver en skriftlig 

henvendelse til pågældende grundejer. 

 

7. Eventuelt  

Referat: 

Kim har modtaget brev fra miljø- og fødevareministeriet om konstatering af egekrat på 

vores fælles arealer. Vi har pligt til at tage vare på vores egekrat og der er pålagt 

fredskovpligt på egekratet.   


