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VS: Kommentar til Brev fra Hou Digelag til hjemmeside
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Til: Astrid Ejlersen
Emne: FW: Kommentar til Brev fra Hou Digelag

Hej Astrid Ejlersen
Vi du sørge for at nedennævnte bliver lagt på hjemmesiden
mvh
Ebba Noe Andresen
Gustav Petersensvej 19

From: ebbaoglars@hotmail.com
To: kng@langelandkommune.dk; kha@langelandkommune.dk
Subject: Kommentar til Brev fra Hou Digelag
Date: Fri, 6 Sep 2013 09:40:44 +0200
Til
Stabschef Kurt Habekost
Formand for Trafik, Teknik og Miljø Knud Gether

Kommentarer til Hou Digelags brev dateret den 30. juli 2013-09-05
Langeland Kommune lagde i indkaldelsen til Borgermødet op til, at Hou Digelag udreder udgifterne til
gennemførelse af etablering af dige, mod at grundejere fra Solgården, Frankelund og Hou Plantage samt
øvrige grundejere, der gør brug af Gustav Petersensvej som adgangsvej, optages i Hou Digelag.
Langeland vedlage oplæg til partsfordeling.

Formand for Hou Digelag Morten Nilsen påpeger i sit brev flere områder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt
at følge det oplæg kommunen er kommet med. Dette vil jeg give Morten Nielsen ret i.
Jeg ved, at et forslag om solidarisk betaling i et nyt digelag, vil møde stor modstand hos øvrige lodsejere i
området. Det fremgår af indlæggene fra grundejere i Hou Digelag, at der også her er utilfredshed med
ordningen. ”Nye medlemmer” tæller 123 grundejere, Hoborglund 68 grundejere, hvoraf en del vil være
imod et solidarisk bidrag. En demokratisk afstemning blandt alle nuværende og kommende medlemmer,
vil helt sikkert resultere i et klart nej til solidarisk betaling.
Astrid Ejlersen har ved flere lejligheder sagt, at Hou Digelag og dets vedtægter kan ikke røres.
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Det vil derfor være mere oplagt, at det forslag, der blev fremsat på Borgermødet den 17.5.2013 om, at
såfremt kommunen gennemtvinger etablering af dige fra Vangehuset mod nord, oprettes der et helt nyt
digelag (uafhængigt af Hou Digelag) kun gældende for det omtalte område. Medlemmer af digelaget vil
være lodsejere i grundejerforeningerne Hoborglund, Hou Plantage, Solgården, Frankelund og øvrige
lodsejere, der ikke er medlem af en grundejerforening. Hver af de 5 nævnte områder udpeger et medlem
til en midlertidig bestyrelse, der står for udkast til vedtægter. Med efterfølgende stiftende
generalforsamling, hvor den endelige vedtagelse af vedtægterne foregår.

Dette indlæg skal ikke tages til indtægt for, at jeg har skiftet holdning til at der ikke er behov for etablering
af dige fra Vangehuset mod nord.
Mvh
Ebba Noe Andresen¨
Gustav Petersensvej 19
Kopi sendt til Astrid Ejlersen så det kan blive lagt på hjemmesiden
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