
Referat fra stiftende generalforsamling for kystbeskyttelseslaget Sunddraget.  

Søndag den 13. juni – Midtpunkt Thyholm 

Referent – Struer Kommune 

Ordstyrer – Struer Kommune 

 

Dagsorden: 

• Velkomst 

• Status på projektet 

• Vedligeholdelse 

• Skiltning 

• Tinglysning 

• Økonomi 

• Udlevering af bidragsfordeling 

• Betaling, låneoprettelse m.m. 

• Godkendelse af vedtægter 

• Valg af fem medlemmer til bestyrelsen 

• Valg af to suppleanter 

• Eventuelt 

• Afslutning 

Der var til generalforsamlingen repræsenteret 36 ejendomme. 

 

Fremviste Power Points og dokumenter kan findes på siden www.struer.dk/sunddraget 

 

Referat: 

Velkomst ved Struer Kommune. En stor tak til arbejdsgruppen for deres bidrag til løsningen af projektet. 

 

Status på projektet 

• Høfderne er færdige 

• Digerne er opført – enkelte områder med mangel på græs 

• Overgange er opført 

• De sidste løse ender forventes afsluttet i løbet af sommeren 

• Tilladelse til høfdebryder – afventer kommunens dialog med DTU og forsøgsprojekt – forventes 

afklaret i 2021 

 

Vedligeholdelse 

http://www.struer.dk/sunddraget


Gennemgang af hvordan digerne mm vedligeholdes. Se vedtægterne og Power Points fra 

generalforsamlingen. 

 

Skiltning 

Kommunen forventer at meddele tilladelse til opsætning af skiltning i løbet af 2021. Se foreslåede placering 

i Power Points. 

 

Tinglysning 

Gennemgang af tinglysning, se Power Points om tinglysning. 

 

Økonomi 

Gennemgang af det endelige regnskab for anlægget. Der kan komme enkelte mindre udgifter. Der 

fremsendes endeligt regnskab når de sidste dele afsluttes i løbet af sommeren. 

Se Power Points for regnskab og budget. 

 

Udlevering af bidragsfordeling 

Bidragsfordelingen blev uddelt ved ankomst til generalforsamlingen. Se hjemmesiden for bidragsfordeling. 

Der kan ske enkelte mindre ændringer. Den udsendes endelig bidragsfordeling ved afslutning af projektet. 

 

Betaling, låneoprettelse m.m. 

Se Power Points. Der fremsendes yderligere oplysning om optagelse af lån og mulighed for afbetaling. 

Dette fremsendes via e-Boks. 

 

Godkendelse af vedtægter 

Godkendt med 65 stemmer for og 1 i mod. 

Byrådet skal i løbet af august 2021 godkende vedtægterne. De offentliggøres på hjemmesiden 

efterfølgende. 

 

Valg af fem medlemmer til bestyrelsen 

Der opstillede fem kandidater til bestyrelsen og de blev valgt ved fredsvalg. 

De valgt for lige år er: 

Jørgen Lynge og Jørn Bertelsen 

 

De valgte for ulige år er:  



Magnus Schødt, Hans Krabbe og Jakob Odgård 

 

Valg af to suppleanter 

Ved fredsvalg blev følgende valgt som suppleanter. 

1. suppleant er Vivian Krarup Møller 

2. suppleant er Annika Sørensen 

 

Eventuelt 

Struer Kommune takkede for det gode samarbejde og Magnus Schødt sagde tak for samarbejdet til Struer 

Kommune og Henrik fra Kyst-Havneviden. 

Bestyrelsen blev inviteret til et møde med Struer Kommune om det videre arbejde 


