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Aalborg Kommune, MP Vandløb 
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 

 

  

Kim Bøgholm 
Højvænget 203 
8300 Odder 

3. maj 2019 

Indkaldelse til stiftende generalforsamling i Digelaget 
Ørnene 

 

Vedrørende Havørnen 33 

Aalborg Kommune har tidligere besluttet, at der oprettes Digelaget Ørnene, og der 
er udarbejdet en vedtægt for digelaget.  

Med henblik på opstart af digelagets virke indkaldes du/I som ejer af ovennævnte 
ejendom herved til  

STIFTENDE GENERALFORSAMLING i Digelaget Ørnene 

Fredag den 31. maj 2019 kl. 16.30 

på Mulbjerg Kro, Mulbjergvej 20, Dokkedal, 9280 Storvorde. 

Dagsorden: 

Velkomst og registrering, uddeling af stemmekort (Husk at medbringe seneste 
ejendomsskattebillet!) 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Orientering om baggrunden for oprettelse af Digelaget Ørnene 
4. Fremlæggelse af budget for 2019 og 2020 
5. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer  

(3 vælges for 2 år, 2 vælges for 1 år. Det afgøres ved lodtrækning, hvem, 
der vælges for 1 år) 

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter  
(1 vælges for 2 år, 1 vælges for 1 år. Det afgøres ved lodtrækning, hvem, 
der vælges for 1 år) 

7. Indkomne forslag 
8. Eventuelt. 

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes til Aalborg Kommu-
nen senest den 23. maj 2019 på mail til: miljoeplan@aalborg.dk eller ved brev til: 
Aalborg Kommune, Miljø & Plan, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. 

Den stiftende Generalforsamling erstatter i 2019 den ordinære generalforsamling. 

  

MP Vandløb 
 
Miljø- og Energiforvaltningen 
Stigsborg Brygge 5 
9400 Nørresundby 
9931 2050 
www.aalborg.dk 
 
Init.: GMJ 
EAN nr.: 5798003752150 
 
Åbningstider:  
Mandag - onsdag 
09.00 - 15.00 
Torsdag 
09.00 - 17.00 
Fredag 
09.00 - 14.00 
 
Har du fået dette brev digitalt kan 
du svare ved at bruge ”besvar”-
knappen i Digital Post/eBoks. Du 
kan altid kontakte Aalborg Kom-
mune sikkert på aalborg.dk eller 
via Digital Post på borger.dk.  
Har du brug for hjælp til Digital 
Post kan du ringe til Den Digitale 
Hotline på 7020 0000 
 

12
22

58
35

6



 

          

 

 

Afstemningsreglerne følger vedtægtens bestemmelser, der foreskriver: 

• Samtlige ejere af de under digelaget hørende ejendomme kan deltage i og 
har stemmeret på generalforsamlingen.  

• Stemmeseddel udleveres ved fremvisning af seneste ejendomsskatte-

billet                                            
• Ved beslutning på den ordinære/ekstraordinære generalforsamling har 

hver part én stemme. 
• Er en ejendom fælleseje kan kun én af ejerne udøve stemmeret.  
• Stemmeretten udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen 

eller ved skriftlig fuldmagt til en anden myndig person til at repræsentere 
sig på generalforsamlingen. 

• Ingen kan møde med mere end én fuldmagt.  
• Den ordinære generalforsamling er altid beslutningsdygtig.  
• Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt flertal.  

 

 

 
Venlig hilsen 

 

 
 

 

Gerd Jungdal  
Landinspektør  
  
  
  

 


