Referat af Ekstraordinær Generalforsamling den 29.1.2014 i Neder Dråby
Digelaug.
1.Valg af dirigent:
Peder Hundebøl blev valgt, og konstaterede sammen med Formanden, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt.
1a. Valg af referent:
Tina Larsen blev valgt.
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning fra Stormfloden den 6. december
2013:
Formanden fremlagde beretningen, som kan ses særskilt på hjemmesiden: www.digelaug.dk
Beretningen omhandlede en gennemgang af hændelsen dag, aften, nat, morgen 6.12.2013 - 7.12.13.
At vi har lært, at vi er nødt til at kunne klare os selv, da beredskabet ikke havde tid og mulighed for
at hjælpe os da det gjaldt. At det er nødvendigt at vi vedligeholder vores diger. Samt hvad vi i
Digelauget har gjort fra stormfloden og til nu:
•
Holdt 3 bestyrelsesmøder for at drøfte situationen,
•
John Lorenzen har udarbejdet forslag til beredskabsplan.
•
Deltaget i Frederikssund Klimaforenings borgermøde som opfølgning på stormfloden.
•
Holdt møde med Druedalvejens Entreprenørforretning (som lavede forhøjningerne i 2008),
for at indhente pris på forstærkning og forhøjelse af eksisterende dige, samt evt. nyetablering langs
spejdergrunden.
•
Talt med Frederikssund Kommune.
•
Talt med Frederikssund Forsyning og fået oplysninger om et kommende kloakeringsprojekt
og vejafvandingsbassin på Vængetvej.
•
Udarbejdet høringssvar til Frederikssund Kommune ved. Klimatilpasningsplan.
•
Talt med Naturstyrelsen om at få vores digers reelle højde med på de officielle kort.
3. Drøftelse af vedligehold og forbedring af diget, samt budget til det
fremtidige arbejde:
Formanden fremlagde det modtagne tilbud fra Druedalsvejens Entreprenørforretning. Tilbuddet er
delt op i 4 etaper, hvor vi indtænker diget parallelt med Frihedsvej som det mest nødvendige ifht.
vedligeholdelse. Dvs. etape A, som vi forventer udført så hurtigt som muligt i 2014.
Etape A: Forhøje og forstærke diget langs Frihedsvej. Ca. 0,5 m. på højden og ca. 1 m. i bredden, så
det bliver mellem 2,35-2,50 m højt. Kr. 142.500 (inkl. moms).
Etape B: Forhøje og forstærke diget nord-øst for Vængetvej, Frihedsvej, Skyttevej, Tuevej. Ca. 0,5
m. i højden og ca. 1 m. i bredden, så det bliver mellem 2,35-2,50 m højt. Kr. 132.500 (inkl moms).
Etabe C: Forhøje og forstærke diget Ca. 0,5 m. i højden og ca. 1 m. i bredden, så det bliver mellem
2,35-2,50 m højt. Kr. 206.250 (inkl moms).
Etape D: Nyetablering af et nordligt dige, langs siden af Spejdergrunden er netop modtaget. Anslået
til kr. 151.250 (inkl. moms).
Under denne drøftelse kom forskellige forslag undervejs, fra de fremmødte:
Mosegrisebekæmpelse: Stabilgrus i midten af digerne ved vedligeholdelse? Hvis der etableres dige
langs spejdergrunden, vil det være nødvendigt at prioritere et blødt bumb på Vængetvej.

4. Forslag (fra bestyrelsen) til opkrævning af ekstraordinær indbetaling på 2.500,- i 2014, og
generel stigning: Det skal præciseres at det udelukkende er ekstraordinær indbetaling til Etape A i
2014 som forslaget omhandler. IKKE nødvendigvis det beskrevne tilbud, da Bestyrelsen arbejder
med indhentning af evt. billigere alternativer.
Resultatet blev: 32 stemmer for - 1 imod.

5. Evt.
Formanden oplyser, at der er ordinær generalforsamling den 26. april. Inden da, vil alle husstande
modtage opkrævning fra Digelaugets kasserer, om den ekstra indbetaling.
Under punktet opfordrede de fremmødte bestyrelsen til at undersøge, hvorvidt der kan indhentes 3
forskellige finansieringsmodeller, inden den ordinære generalforsamling?
Ref. Tina Larsen

