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Referat af bestyrelsesmøde i digelaget 20. juni 2021 kl. 7.30 
i Idestrup Forsamlingshus. 
 
 
Deltagere: 
 
Søren Bjerregaard, Benny Ellekær, Christian Schou, Aksel Lindhardt, Søren 
Krighaar, Søren Piil, Sven Andersen og Mads Glenn Wehlast 
Fraværende: Jens Corneliussen 
 
 
1. Endelig godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 17. 

maj 2021. 
 

Referatet blev godkendt. 
 

2. Meddelelser fra formanden. 
 

Søren Bjerregaard orienterede om en status på sandfordringen og oplyste om 
hele planlægningen til årsmødet. 
 
Første punkt på dagsordenen for årsmødet om ”valg af dirigent” blev 
diskuteret.  
 
Formanden gav udtryk for sin bekymring for, at nogle i salen ville tage punktet 
om ”valg” seriøst og stille med en anden kandidat. Hvis det skete, var han 
indstillet på at insistere på, at det er bestyrelsen, som skal foretage valget og 
ikke forsamlingen på samme måde som bestyrelsen på årsmødet i oktober 
2020 forhindrede, at forsamlingen fik mulighed for at vælge en anden 
kandidat end den advokat, som bestyrelsens forlods havde hyret ind til 
jobbet. 
 
Formandens synspunkt vandt opbakning fra et flertal af bestyrelsens 
medlemmer. 

 
3. Indkomne emner til drøftelse på årsmøde. 

 
Det blev drøftet, hvordan vi tackler de enkelte emner fra digeskatteyderne 
under emner til drøftelse. 
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Der var enighed om, at dem, der havde fremsendt emner til drøftelse, skal 
være til stede i salen for, at emnerne kan blive debatteret. 
 
Inden årsmødet var der mailudvekslinger omkring, hvorvidt man kunne afgive 
sin stemme uden at møde personligt frem. Det var både Christian Schou, 
Aksel Lindhardt og Mads Glenn Wehlast fortalere for. 
 
Spørgsmålet blev også vendt på bestyrelsesmødet. Men et flertal ønskede 
kun mulighed for stemmeafgivning ved personligt fremmøde. 
 
Søren Krighaar har ønsket at få følgende med i referatet: Jeg vil gerne have 
tilføjet at Christian Schou foreslog at man kunne afgive stemme til Årsmødet 
uden at deltage i mødet og at dette kun ville blive oplyst Facebook brugere. 
Forslaget blev støttet af Aksel Lindhart og Mads Glenn Wehlast. 
 
4. Formandens beretning på vegne af bestyrelsen. 

 
Søren Bjerregaard fortalte lidt om den beretning, han ville holde senere på 
formiddagen. En beretning bestyrelsen havde modtaget skriftligt. 
 
Christian Schou gjorde opmærksom på, at han havde kommentarer til 
beretningen som han ville fremlægge på årsmødet. 
 
5. Eventuelt. 
Her er intet at bemærke 
 
 


