Referat fra bestyrelsesmøde i digelaget Ørnene den 11. april 2021
Afbud: Michael

Dagsorden:
1. Udsættelse af generalforsamling til 10. september
Bestyrelsen har tidligere via mail talt om at udsætte generalforsamlingen. De praktiske
detaljer angående udsættelse aftales.
Frister for annoncering, indkomne forslag og rapport til Aalborg Kommune og opslag på
hjemmesiden.
Referat:
Kim laver opslag til hjemmesiden om udsættelse af generalforsamlingen. Vi har aftalt med
Aalborg Kommune, at generalforsamlingen udsættes, da der stadig er forsamlingsforbud i
forhold til COVID-19.
Fristen, for indkaldelse/annoncering på hjemmesiden til generalforsamlingen den 10.
september, bliver 1. juni.
Fristen for indkomne forslag bliver 2. juli.
Susanne bestiller Muldbjerg kro.
Knud, Gorm og Susanne modtager genvalgt.
Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 100 kroner på budget 2022, så der bliver en
bedre balance i budgettet og råd til et bedre vedligehold. Udgifterne til vedligehold vil
forventet stige i kommende år.
I forhold til lånet fra Grundejerforeningen Ørnene, så skal de første 5000 kroner
tilbagebetales i år.
2. Græsslåning af diget og siderne på diget i sæson 2021
Bestyrelsen skal aftale, hvem der skal stå for græsslåning og slåning af siderne på diget.
Bestyrelsen er blevet kontaktet om en prøveslåning og har ligeledes modtaget materiale
om diget.
Referat:
Gorm kontakter Jonas Bjørn, som har tilbudt en prøveklipning at diget og siderne. Vi skal
efterfølgende have et tilbud fra ham på klipning på diget hver 14. dag og siderne to gange i
maj og august.
3. Bekæmpelse af muldvarper på diget
Muldvarperne på diget skal bekæmpes. Bestyrelsen aftaler, hvem der skal have opgaven.
Referat:
Muldvarperne skal bekæmpes og skuddene skal jævnes for at gøre diget mere jævnt.

Susanne kontakter Allan for at få bekæmpet muldvarper og Knud kontakter vejskaberen i
forhold til, om han vil jævne skuddene.
4. Budget og regnskab
Knud giver en status på forbrug i forhold til det budgetteret. Regnskab 2020 er revideret
indenfor tidsfristen.
I 2021 skal digelaget afdrage 5000 kroner til grundejerforeningen Ørnene.
Referat:
Regnskabet er revideret og underskrevet. Budget 2021 blev gennemgået for priser til
kommende udgifter. Vi mangler tilbuddet på klipning af toppen og siderne.
Afdraget til grundejerforeningen bliver gennemført sidst på året 2021.
Vi laver budgetudkast til 2022 på næste møde.
5. Eventuelt
Næste møde
Referat:
Næste møde bliver 15. august 2021

