
Fællesudvalget 
for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene 
 
Referat fra bestyrelsesmøde 27.06 21. 
 
Deltagende foreninger: 
Enø Strand 
Egemosegård  
Reedtzholm  
Longshave  
Klintegårdsvej  
Enø Kystvej. 
 
Dagsorden: 
 

1. Gennemgang af mødegrundlaget v. Jette Johnsen 
2. Sammensætning af digelagets bestyrelse med videre. 
3. Forberedelse af årets generalforsamling. 
4. Eventuelt. 

 
Referat: 
 
Ad. 1.   Jette Johnsen udtrykte først sin lettelse over, at der ikke havde været 

forsinkende indsigelser til selve digeprojektet og henviste til den 
foreløbige tidsplan.  
En følgende nedsættelse af et digelag er en forudsætning for optagelse af 
lån, og en forsinkelse af denne procedure vil derfor være uheldig. 

 
Ad.2.    Kommunen bestemmer digelagets love, og forslag til 
sammensætning af  digelaget er nu sendt ud til høring med en høringsfrist 
på 4 uger frem til 11. Juli. 
Der var en længere diskussion om sammensætningen af laget, gående ud 
på om man skulle vægte medlemmer med direkte berøring til diget eller 
valg blandt samtlige interessenter økonomisk berørt af projektet. 
Det andet aspekt var om udvalget skulle være fagligt eller økonomisk 
funderet, idet udvalget skal stå for økonomistyring af et årligt beløn på ca. 
½ million. Hvis hovedvægten blev lagt på økonomien, mente flere at alle 
grundejerforeninger burde involveres. 
Fællesudvalgets repræsentant kan dog stå for helhedssynet. 
 
Resultatet blev, at da bestyrelsen for nærværende ikke ville kunne enes 
om en fællesindstilling til  kommunen, ville man afvente udfaldet  af  
Høringen. 
 
Som muligt valg af revisor for laget nævntes 3 eventuelle muligheder. 
Som muligt valg af dirigent ved gnfs blev der peget på Christian v. Benzon. 



 
Til støre klarhed om valgproceduren til digelaget er det meningen, at  
de involverede grundejerforeninger indstiller sine forslag til medlem af 
laget på den stiftende generalforsamling, og at disse valg efterfølgende 
konfirmeres af kommunen. 
 
Særskilt for Enø Kystvej vil gælde, at forslag til medlem skal indhentes 
blandt samtlige beboere langs Enø Kystvej, da grundejerforeningen kun 
tegner sine direkte medlemmer. 
 
Den stiftende generalforsamling må forventes at skulle finde sted på  
Karrebæk skole. 
 

Ad. 3   Der forventes ikke at være corona-relaterede problemer med at afholde 
             Fællesudvalgets ordinære generalforsamling d. 14. August 2021. 
 
 
 Referat ved Frank Johansen 

 
 
 
 

 


