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Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 2022 
Afholdt: 20-5-22 kl 13-15 på Museet i Karrebæksminde 

Deltagere:  Kurt Eriksen, Troels Karlog, Henrik Have, Ole Franke, Henning Møller, og John Kryger.  

Fraværende: Kent Filt, Benny Dalsgaard Kristensen og Signe Krog Nielsen 

Dagsorden: 

1. Generalforsamling 
 
2.  Status på projektet 
 
3. Eventuelt og næste møde 
 

1. Generalforsamling  

Generalforsamlingen er fastsat til søndag den 26. juni 2022 kl. 10.00 på Smålandshavet. Følgende emner 
til forberedelsen af generalforsamlingen blev debatteret: 
 
Vedtægtsændringer. 
Kurt, Ole og Troels har arbejdet med vedtægterne og tilpasset vedtægterne til projektets faktiske behov. 
Vedtægterne blev gennemgået, og de mindre ændringer der er lavet, blev godkendt efter en kort debat. 
 
Dagsorden til Generalforsamlingen. 
Dagsordenen er efter vedtægterne og blev derfor hurtigt godkendt. De enkelte punkter blev 
gennemgået på mødet. Kurt og Ole opstiller et budget for 2022. Det blev besluttet, at foreslå et vederlag 
til bestyrelsen. Der bruges rigtig meget tid på arbejdet her i opstartsfasen, og der forventes også meget 
arbejde under anlægsfasen. Der er enighed om, at vederlaget kun gælder for et år ad gangen, og det kan 
således løbende justeres af generalforsamlingen. 
Henrik Have og John Kryger er på valg – og begge er villige til genvalg. Valghandlingen skal foregå efter 
de samme regler som ved den stiftende generalforsamling. Bestyrelsen håber på et stort fremmøde, 
men med lidt mere overblik over fremmødte og fuldmagter. Troels laver nogle stemmesedler i fire klare 
farver, således at optællingen kan foretages nemt, hvis ikke der kræves hemmelig afstemning. 
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen. 
Kurt udsender formandens beretning til info og eventuelle kommentarer. 
Den officielle invitation til generalforsamlingen skal udsendes i begyndelsen af uge 22. 
 
2. Status på projektet 

Kontrakten med Holbøll er på plads, og der er en god og løbende dialog med Holbøll om det 
forberedende arbejde. Det faktiske arbejde påbegyndes til september 2022, men oplagring af materialer 
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på de udpegede pladser på Lungshave og Enø vil begynde tidligere. Her kan der forventes ekstra tung 
trafik i området. 

Der har været dialog med enkelte medlemmer om digets faktiske udformning. Der vil efter 
generalforsamlingen blive indkaldt til åbne møder omkring dige arbejdet i de enkelte områder, således 
at medlemmerne løbende informeres om projektet i netop deres bagland. 

Troels dobbelttjekker om alle aftaler er på plads og underskrevet behørigt. Ole kan indgå 
entrepriseforsikringen og enkelte mindre tekniske detaljer blev vendt og skal viderebringes til Holbøll. 

Kurt, Ole og Troels har leveret et rigtig godt og solidt arbejde i kontraktfasen. Henrik og Henning har 
arbejdet med udpegningen af oplagspladserne og fået aftalerne med lodsejerne på plads. Projektet er 
derfor kommet godt fra start. Alle glæder sig til den næste fase i projektet, og bestyrelsen vil gennem en 
tæt dialog med Holbøll sikre, at tidsplanen holder, og at vi kan informere løbende om projektets 
fremdrift. 

3. Bestyrelsen besluttede at optage en rummelig byggekredit i Kommunekredit. Byggekreditten vil 
senere blive omlagt til et 25 årigt lån også i Kommunekredit. Næstved Byråd har stillet kommunegaranti  
for såvel byggekredit som senere lånoptagning ved beslutning i Byrådsmøde 29. marts 2022.. 
Kommunens ØK-afdeling er behjælpelig med arbejdet om lånoptagning, og bestyrelsen vil senere 
underskrive dokumenter. 
 

 

4. Eventuelt og næste møde 

Indkaldelse med tilhørende bilag udsendes via e-boks til alle medlemmer af Enødigelaug. 

Materialet lægges tilsvarende på www.enødigelaug.dk 
Under eventuelt blev den kommende beredskabsplan berørt. Det var mest omkring opsætning af skots, 

som kræver en underleverandør aftale. Næste møde blev ikke aftalt, men afventer generalforsamlingen.  

Bestyrelsen mødes på Smålandshavet kl. 9:00 – en time før generalforsamlingen. 

Referat godkendt 31-05-2022 

John Kryger 

 


