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Bestyrelsesmøde i Egense Nord Digelag.
Søndag d. 19. feb.. 2017 kl. 10.00 hos Jørgen Malgo Jensen Lærkevej 12 Egense

Møde: ENDL 12-2017
Dagsorden:

Referat:
Emne

Referat

1.

Afbud fra:

ECN

2.

Godkendelse af referat fra:

Indledningsvis anmodede OAP om ordet idet
han havde bemærkninger til referatets punkt
8 a, da han mente, at de klagebreve som FL
havde fremsendt til borgmester og rådmand
ikke dækkede hele ENDLs bestyrelses
holdning, da der i brevene flere gange
fremgik at ENDLs bestyrelse stod bag
ordlyden i de meget kritiske breve.
OAP omdelte et udkast til et brev til
kommunen, som han ønskede bestyrelsens
klare holdning til.
OAP oplyste i sit indlæg, at han ville gøre alt
for, at KG ikke bliver genvalgt på den
kommende generalforsamling. Denne
udtalelse ønskede KG ført til referat.
KG gik i rette med OAP idet han havde
henvendt sig direkte til Aalb. kommune for at
få aktindsigt i korrespondancen mellem FL og
kommunen stedet for til ham. OAP fastholdt
sin ret til sin fremgangsmåde.
Der opstor en meget heftig/kritisk diskussion
mellem OAP og KG omkring sagen, ligesom
flere gav udtryk for en kritisk holdning
overfor FLs breve.
På sidste møde fremgik det helt klart fra KG,
at det var FL der klagede og ikke ENDL.
Enighed om at udsætte OAPs anmodning til
senere på dagsordenen.

a.

Sidste møde ENDL 12-2016, 1 dec.
2016.
Bemærkninger, godkendelse og
underskrivning.

Godkendt og underskrevet uden
bemærkninger
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3.

Regnskab og budget.
a. Gennemgang af det reviderede regnskab
for 2016.

OTN omdelte det færdige regnskab fra
revisoren der udviste et resultat på kr.
160.549 således at gælden nu er nedbragt til
kr. 215,999 hvilet er et særdeles godt resultat.
Regnskabet underskrevet af bestyrelsen

b. Gennemgang af ÅTD 2017

Der til d.d udbetalt 2 regninger på ca.
kr. 22.00

c. Revidering af budget 2017 senere når
administrative og driftsmæssige
handlingsplaner er gennemgået

OTN laver budget når alle priser på
arbejdsopgaver er fremkommet fra bla. OAP
og der havde overslag med til arbejdsopgaver
vedr. diget, der blev godkendt.
FT oplyste at hjemmesiden nu vil koste kr.
708,00 årligt - godkendt.

d. Budget 2018 (som for c.)

-

4.

Daglig drift
a. Administrative handlingsplaner:

Ingen bemærkninger

a. Få ny vedtægt implementeret
Ingen omkostninger

ok

b. Afslutte sagen om det sydlige fløjdige
Status er at vi har betalt 3.125,00 kr. og
her er landbrugspligten ophævet

En enig bestyrelse og stedfortrædere
besluttede at KL går videre til LE 34 med
arealoverførslen til ENDL

Kystdirektoratet har godkendt nyt skel
indenfor strandbeskyttelseslinjen
Vi mangler matrikulering og
tilskødning samt underskrift på aftalen
med Steffen.

Godkendelsen vedlagt under 12-4-b

Restpris: ca. 28.000,- kr.
M.h.t. kun tinglysning henviser jeg til
vedhæftede bilag 170218 Mail fra LE34

Godkendt.

c) nyt punkt:
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Hævning af kystvejen der ligger kote
2043 og digerne ligger i kote 254

b. Driftsmæssige handlingsplaner

OAP er tovholder i projektet og han vil
kontakte kommunen.
OAP har d. 20 ds. fremsendt mail fra Aalb.
kommune med kotehøjder.

OAP har udarbejdet meget fyldestgørende
arbejdsplan for opgaver i 2017.
Planen vedlægges under pkt. 4b
Planen gennemgået og enighed om at
arbejdsplanen udføres i prioriteret
rækkefølge som OAP udarbejder sammen
med entreprenøren. Priserne er kun et
overslag, da der vil blive indhentet tilbud på
større arbejder. De på arbejdsplanen nævnte
priser indgår i budgettet.
Vedr. brønd 10 forlængelse af rørledningen
udføres arbejdet efter OAPs skitse over
arbejdet.
Indgår i arbejdsplanen der vedlægges

a. Høfder
b. Klapbrønde
Mht. reparation af småskader i diget blev det
besluttet at der startes ved brønd 3 og
arbejdes vestpå.

c. Daglig drift 2017.
a. Tilsyn med udløb
b. Skadedyrsbekæmpelse
c. Græsslåning

d. Kursus for skadedyrsbekæmpelse til Ole
Anton

5.

Aftalt med Jens at han ser efter udløbene
Se pkt. d
Indgår i arbejdsplanen
OAP indhenter tilbud og der satses på
betydelig større omfang af græsslåning i år,
også af hensyn til muldvarpebekæmpelsen.

OAP har gennemgået muldvarpebekæmpelses
kursus og er nu klar til at begynde på en
meget omfattende muldvarpejagt, når vejret
tillader det.

Sammenlægning af digelag
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Ingen direkte information fra AK om
sammenlægning af digerne efter afgørelsen
i Miljø og Natur klagenævnet d 9 nov. 16.
Rådmand indikerer i korrespondance med
FL at der skal etableres et digelag hos
Ørnene og først herefter bliver det vores
tur.

6.

Projekter:
a. Generering fra punkt 4.

7.

Ingen bemærkninger

Medlemsinformation

a. Intet

8.

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Opfølgning efter generalforsamling:
a. Her henvises til vedhæftede filer 170212 a
til h.

9. Tidsplan for generalforsamling:
a. Gennemgang af facts og tidsplan.

Vedlagt under 8, a - h

Tidsplanen gennemgået og godkendt. FT
opsætter meddelelse i skabet med tidspunkt
for generalforsamlingen, ligesom
grundejerforeningerne opfordres til det
samme, da vi i år overvejer at følge vedtægten
og annoncere i 2 lokale aviser.
KG undersøger om det er muligt at udsende
på e-boks.
Tidsplanen vedlægges - 9 a
JCJ undersøger om Motellet, hvor der er
bestilt tid, bliver åbnet?.

Pkt. 2 opfølgning.

KG havde pr. mail af 12 ds. til bestyrelsen
fremsendt filer med korrespondancen med
kommunen. Brevene vedlagt unde nr. 12 pkt.
2
1) FL.s brev af 30 nov. til Aalb. kommune.
2) Mail /svar fra rådmanden af 14. dec.
3) brev fra FL af 22. dec.
4) mail/svar fra rådmanden af 16. jan. 2017
5) brev til Aalb. kommune af 30. jan.
6) mail fra rådmanden af 7. feb. mail
fra FL af 8. feb. svar fra rådmanden
samme dag, mail fra Fl. af 8. feb.
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Punktet genoptaget og igen var der mange
meningsudvekslinger.
KG pointerede, at bestyrelsen er nød til at
respektere generalforsamlingsbeslutningen
vedr. godkendelse af de reviderede vedtægter,
som han, sammen med FL arbejder intenst
på, at få kommunen til at godkende.
Hele den øvrige bestyrelse gav udtryk for, at
de naturligvis arbejde på nøjagtig det
sammen, men at vi mener, der skal skiftes
spor, ikke fortsættes med den hårde retorik
som FL og KG nu står for.
Alle undtagen KG var enig i, at brevet fra FT
dateret 30. jan. 17 ikke dækkede den øvrige
bestyrelsens holdning, og at FL skulle skrive
et nyt brev til kommunen, hvor punkt 1 og 2 i
brevet skulle udgå ligesom brevet skulle
afsluttes med: når redegørelsen/svarene fra
Aalb. kommune vedr. punkt 3 og 4 foreligger
vil ENDL takke FL for deres store hjælp
under sagsforløbet, men at samarbejdet i
arbejdet herefter ophører i den omh. sag.
ENDLs bestyrelse vil selv arbejde videre med
at få en dialog i gang med kommunen
omkring vedtægtsændringerne.
Konklusionen blev, at KG, FL hurtigt skriver
omh. brev til Aalb. kommune med
ovennævnte indhold. Brevet rundsendes til
bestyrelsen for evt. bemærkninger.

10.

Eventuelt

AH orienterede om, at - Visit Aalborg vil
indkalde til et stormøde med alle
sommerhusejerne i Hals og Egense området
den 9.april - nærmere følger.
Mødet sluttede ved ca. 15 tiden
OK

a. Næste møde 12 marts ?

Referatet udsendt pr. mail d.21. feb. 2017
Godkendt af bestyrelsen d. ????? 2016

Klavs Grabe

Finn Thordén

Ole Thorup Nielsen
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Jørgen Malgo Jensen

Ole Anton Petersen
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