
STIFTENDE GENERALFORSAMLING i Digelaget Ørnene 

Fredag den 31. maj 2019 kl. 16.30 

på Mulbjerg Kro, Mulbjergvej 20, Dokkedal, 9280 Storvorde. 

 

REFERAT: 

 

Der var mødt 12 stemmeberettigede anpartshavere, og der blev udleveret 12 

stemmekort. Aalborg kommune var repræsenteret ved Johan Pedersen og Gerd 

Jungdal. Gerd Jungdal bød velkommen. 

 

1. Valg af dirigent 

Johan Pedersen blev valgt 

 

2. Valg af referent 

Gerd Jungdal blev valgt 

 

3. Orientering om baggrunden for oprettelse af Digelaget Ørnene 

Digerne omkring Ørnene er anlagt i 2005. I tilladelsen fra Kystinspektoratet er 

det forudsat, at enten skal der oprettes et digelag, eller digerne omkring 

Ørnene skal lægges ind under nabodigelaget Egense Nord Digelag. Det har i 

flere omgange været forsøgt at gennemføre en sammenlægning, men 

forsøgene er strandet – bl.a. pga. vanskeligheder med at få fordelt den 

økonomiske byrde. Derfor oprettes der nu i stedet et nyt digelag Digelaget 

Ørnene, som fremover skal tage sig af drift og udvikling af digeanlægget. 

Denne opgave har indtil nu været varetaget af Grundejerforeningen Ørnene. 

Orienteringen blev taget til efterretning 

. 

4. Fremlæggelse af budget for 2019 og 2020 

Kommunen fremlagde forslag til budgetter for de to første år. I 2019 

finansieres driften af digerne ved at Grundejerforeningen står i forskud, da der 

først indkommer bidrag fra parthaverne i 2020. I 2020 afvikles lånet fra 

Grundejerforeningen. Bestyrelsen arbejder videre med budgettet. 

Budgetterne blev godkendt. 

 



5. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer  

Der blev foreslået følgende 5 kandidater til bestyrelsen: 

Susan Gadegaard (Valgt for 1 år) 
Lars Gadegaard 
Knud Erik Frederiksen 
Kim Bøgholm (Valgt for 1 år) 
Susanne Højgaard 
 
Disse fem personer udgør herefter bestyrelsen uden afstemning. 

Bestyrelsen aftalte efterfølgende, på generalforsamlingens opfordring, hvem 

der er valgt for hhv. 1 og 2 år. 

 

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter  

Der blev foreslået følgende to kandidater: 

Gorm Jespersen (Valgt for 1 år) 
Lars Frillerhøj 
 
Disse to personer er herefter suppleanter til bestyrelsen. 

Det blev ved lodtrækning afgjort, hvem der er valgt for hhv. 1 og 2 år. 

7. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

8. Eventuelt. 

• Knud uddybede forslaget om budget og låneaftale med Grundejerforeningen. 

• Det blev påpeget, at der er svage punkter i Ørnenes for-dige, som den nye 

bestyrelse bør se på. 

• Der blev spurgt, om vedtægten bliver tinglyst på ejendommene. Gerd oplyste, 

at kommunen sørger for, at der bliver tinglyst forpligtelse til at være medlem 

af laget og betale bidrag. 

• Processen for at få igangsat forstærkning og udbygning af diget blev drøftet. 

NOTE:Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 

Lars Gadegaard: Formand,  

Susanne Højgaard: Næstformand,  

Knud Erik Frederiksen: Kasserer.  

 

GJ 04.06.2019 


