
Referat af ordinær generalforsamling i Ulvshale-Fællesskov  Digelag lørdag den 27. april 2019 på 
Thorsvang, Thorsvangs Allé 7, 4780 Stege    
 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent   
 
Tony Nielsen, Klitrosevej 9, blev valgt til dirigent. Jens Mikkelsen, Fællesskov Strandvej 18, blev valgt til 
referent. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed lovlig. 
 
47 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 
 
2. Beretning    
 
Formanden aflagde beretning (Er lagt som selvstændigt dokument.) 
 
Beretningen blev taget til efterretning uden bemærkninger fra forsamlingen. 
 
3. Godkendelse af revideret regnskab 2018   
 
Kasserer Jan Petersen gennemgik regnskabet. Han gjorde opmærksom på, at det også i 2018 havde været 
muligt at afdrage 2 x 400.000 kr. til katastrofefonden, så lånet nu er afviklet. 
 
Formanden gjorde vedrørende katastrofefonden opmærksom på, at lodsejerbidragene (stammende fra 
nybyggeri) udgjorde ca. 85.000 kr., og at de måtte forventes at falde. Landinspektørhonoraret for at 
beregne disse indtægter udgjorde ca. 50.000 kr., og det måtte forventes at stige. På den baggrund kunne 
man overveje en vedtægtsændring, så det blev mere økonomisk forsvarligt. 
 
Regnskabet blev godkendt med akklamation. 
 
4. Forelæggelse af budget for 2019   
 
Kasserer Jan Petersen forelagde budgettet. 
 
Budgettet blev vedtaget uden bemærkninger. 
 
5. Forslag fra interessenter   
 
Ingen. 
 



6. Valg af bestyrelsesmedlem   (Bjarne Jensen er på valg og kan genvælges.) 
 
Bjarne Jensen, Paradisæblet 11, blev genvalgt med akklamation. (For 3 år.) 
 
7. Valg af suppleant     
 
Lars Isak Jensen, Vibevej 7, blev genvalgt. (For 3 år.) 
 
8. Valg af revisor         Bestyrelsen foreslår genvalg af Øernes Revision. 
 
Øernes Revision blev genvalgt som revisor. (For 1 år.) 
 
9. Eventuelt     
 
Anne Eversby, Havlitvej 3, bad om bedre adgangsforhold til diget. Hun foreslog, at der blev etableret en 
platform ved Ulvshalevej, så barnevogne og kørestole kunne komme op på diget. Formanden var lydhør 
over for forslaget. Hun understregede, at det var en forudsætning, at platformen kunne finansieres af 
eksterne midler, der har til formål  at sikre øget tilgængelighed. Hun ville undersøge mulighederne. 
 
Søren Winther, Ulvshalevej 189, foreslog  at erstatte hegnet langs Ulvshalevej med marksten, der også 
kunne forhindre, at biler parkerede på diget. Bjarne Jensen frarådede dette. Formanden bemærkede, at der 
tidligere havde været forslag om hegn hele vejen hen. Flemming Eversby, Havlitvej 3, ønskede at bevare 
det nuværende hegn. 
 
Mikkel Bruun, Præstekravevej 11, efterlyste referater af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder på 
hjemmesiden. Han ville også gerne have tidligt advis om, hvornår der skulle være generalforsamling. 
Formanden beklagede den dårlige informationspolitik. 
 
Lene Damgård, Præstekravevej 11, bad om, at - af hensyn til den blomstrende flora - græsset på digerne 
kun blev slået en gang årligt. Bestyrelsen afviste dette. 
 
Betty Hemmingsen, Ulvshalevej 193, spurgte til de sten, der var anbragt foran Ulvshalevej 128-134. 
Formanden oplyste, at disse 4 sommerhuse ligger på en lille moræne kaldet ”øen”, der ikke er en del af 
diget. Stenene er lagt ud på de pågældende ejeres eget initiativ. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
 
 Generalforsamling 27. april 2019 
 
 
 Tony Nielsen   Jens Mikkelsen 
 Dirigent   Referent  


