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Formandens initialer: 
 
Ref.           Mødetidspunkt: 

 Den 19. december 2022 kl 13.00 – 15.00 
 

Mødested: Skalvej 31, Vrist  

  

Fraværende:  

Dagsorden:   Referat: 
 

1. Siden sidst  
 
Til orientering  
 

 

• Jens gennemgik status. Der har ikke væ-
ret megen aktivitet. 

 

2. Budget og regnskab 
 

• Status på budget og regnskab 

• Afvikling af lån til KK 
 
Til beslutning 

 

• Lån til KommuneKredit er afviklet. 

• Budget og regnskab gennemgået. 

• Alvin undersøger, om det kan være en 
mulighed at lade f.eks. Fjordland stå for 
det praktiske ved regnskabet. 

3. Digelagets hjemmeside 
 

• Status på arbejdet med digelagets 
hjemmeside 

 
Til orientering og beslutning 

 
• Finn vil påbegynde arbejdet med at flytte 

hjemmesiden til en ny platform. Den 
gamle fungerer ikke lige nu, og er i øvrigt 
både for dyr og for besværlig af opda-
tere. 

4. Koteopmåling af lagets diger 
 

• Koten på lagets digestrækning er 
opmålt i marts/april 2022 (se bilag). 
Efterfølgende er gamle vedtægter 
for digelaget blevet tilgængelige. Her 
beskrives en kotehøjde. 

• Høringsmateriale vedr. flytning af 
LVS rensningsanlæg fra Lemvig til 
Harboøre (bilag sendt pr mail) 

 
 

Til orientering 

 
• Miljøkonsekvensrapporten som er udar-

bejdet i forbindelse med planer om at ud-
vide Harboøre Renseanlæg, konkluderes 
det, at digerne mod øst er i god forfat-
ning og højde. 

• Der afventes kommunal klimatilpasnings-
plan før videre drøftelser om digekoter. 

5. Generalforsamling 2023 

 
• Sidste års generalforsamling var i marts 

måned. Tid og sted for generalforsamlin-
gen 2023? 

• Status på valg og genvalg til bestyrelsen 

 
Til orientering 

 
• Generalforsamling afholdes d. 11. marts 

2023 kl. 10.00 i Harboøre Centret. 

• Leif og Jens stiller op igen. 

• Jens spørger Knud Vrist, om han vil gen-
stille som suppleant. 

• Ebbe Ravn vil gerne fortsætte som revi-
sor. 

• Jens spørger Ebbe om han igen vil være 
ordstyrer. 

 
 
 



6. Digevandring 2023 

 
• Sidste års digevandring blev foretaget i 

forbindelse med opmåling af koter.  

 
Til beslutning 

 
• Der er ikke behov for en fuld gennem-

gang af digerne, men udsatte stræknin-
ger mod øst gennemgås sidst på vinte-
ren. 

  

7. Eventuelt 
 

o Næste møde 

 
• Næste møde afholdes efter den kom-

mende generalforsamling. 

 

 
Mødedeltagernes underskrift: 
 


