
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Digelaget 13. februar 2022  

 

Dagsorden: 

1. Regnskab 2021 

Kristine orienterer om regnskabet for 2021. Regnskabet oversendes til revisor til godkendelse 

Referat: 

Regnskabet er allerede revideret hos revisor. Vi kommer ud af 2021 med et lille overskud, 

men fordi digelaget stadig skylder på lånet til grundejerforeningen, har vi en negativ egenka-

pital. 

 

2. Budget 2022 

Bestyrelsen drøfter budgettet og forbrug, herunder afvikling af gæld til grundejerforeningen 

Referat:  

Bestyrelsen besluttede at afdrage sidste rate på lånet til grundejerforeningen her i foråret. Vi 

afventer også, hvornår Aalborg iværksætter tinglysningen af ejerforholdet til digelaget. Reg-

ningen for tinglysningen pålægges digelaget. Udgiften forventes at blive omkring 15.000 kro-

ner. 

 

 

3. Fastsættelse af kontingent for 2023 

Bestyrelsen drøfter kontingentet og om det er retvisende for det behov, Digelaget har i 2023 

Referat: 

Kontingentet fastholdes på nuværende niveau på de 300 kroner. Der ser ud til at blive et lille 

overskud på regnskab 2022, så der er midler til eventuelle uforudsete udgifter. 

 

4. Klipning af diget i 2022 

Klipningen af diget er både toppen løbende over sæsonen og klipning af siderne to gange i 

sæsonen. Bestyrelsen drøfter indhentning af tilbud på opgaverne 

Referat: 

Gorm og Susanne arbejde videre med samarbejdet med Egense Nord Digelag om klipning af 

siderne for denne sæson og får indhentet tilbud fra klipperen til toppen af diget. Vi forsætter 

med samme klipper som sidste år. 

 

5. Øvrige ønsker til vedligehold i 2022 

Bestyrelsen drøfter om der er andre ønsker til vedligehold og hvem der eventuelt har ansva-

ret for at det sættes i værk 

Referat: 

Intet 

 

6. Indledende drøftelse af generalforsamlingen 



 
 

Bestyrelsen påbegynder planlægning af generalforsamlingen, herunder tidsfrist for indkal-

delse 

Referat: 

Indkaldelsen skal udsendes seneste den 18. marts med en frist til 1. april for indkomne for-

slag. Kristine får den udsendt. Alt skal være tilgængelig på hjemmesiden 3 uger før general-

forsamlingen.  

 

7. Eventuelt 

Referat: 

Punkter til næste møde: 

- Drøftelse om forstærkning af diget 

- Næste møde. Det bliver 24. april hos Susanne kl. 9 

 


