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Bestyrelsens beretning 2014 

 

1. Stormen Bodil 

 Hvad er der sket siden da? Hvad har bestyrelsen foretaget sig? 

 Vi har afholdt mange møder for at afklare hvordan vi skal gøre mht. 

- Ansøgning til Kystdirektoratet 

- Finansiering af forbedringer/vedligehold af diget – nærmere herom senere! 

- Vi har fået tilbud på det vi kalder ”spejderdiget” og fået en 

sammenligningspris fra en anden entreprenør. Se slide 

 Vi har deltaget i Borgermøder: 

 Vi har deltaget i 3 forskellige borgermøder i Frederikssund – hvor vi bl.a. har 

stillet spørgsmål og selv holdt oplæg om vores dige til inspiration for andre. 

Det sidste på et specielt møde om diger afholdt af Frederikssund kommune. 

 

 Vi har blandt andet været i dialog med kommunen om kommunens mulighed 

for at yde et lån til vedligeholdelse og forberedning af vores dige. Mere herom 

senere. Desuden har vi spurgt kommunen hvorvidt de vil påtvinge vores 

nordlige nabo at forhøje og forbedre. Til dette spørgsmål har vi ikke fået noget 

klart svar – men vi fået indikeret temmelig kraftigt at de synes at vi ikke skal 

være afhængige af nogen – og at vi skal satse på at få lavet et dige på den 

anden side af spejdergrunden. Og de vil meget gerne gå samarbejde med os om 

at få det projekt gennemarbejdet. Derfor er vi i dialog med kommunens folk 

om dette og med spejderne naturligvis. 

 Afholdt møde med Frederikssund Forsyning for at få indblik i det 

vejafvandingsprojekt som skal gennemføres her i vores lille område 

Vængetvej/Tuevej/Skyttevej/Frihedsvej. Mere herom senere i beretningen. 

  



2. Græsslåning – går rigtig fint – vi er meget glade for Birgitte og 

Mogens’ indsats. Dem der har været og kigge på vores diger har været 

meget imponerede over så flotte de er. 

Men når det så er sagt, så er det stadig et problem med at holde diget 

langs med Frihedsvej – da det simpelthen er for stejlt. Samtidig er diget 

ødelagt af mosegrise – området berørte vi på sidste ekstraordinære 

generalforsamling. Hvor det blev besluttet at der skal gøres noget ved 

denne del af diget. Og dette fastholder vi. Dette dige skal der gøres noget 

ved i år. 

 

3. Mosegrisebekæmpelse 

Der er fortsat stor aktivitet for mosegrisene på diget – der bliver hele tiden 

fundet nye huller, men vi fanger ikke nogle og ser heller ikke nogle. Dog så 

vi en masse i forbindelse med stormfloden. Mange er druknede eller 

flygtede. 

Vi har et ønske om at undgå mosegrisebekæmpelse med gas sidste år, men kan 

ikke udelukke at der kan blive brug for dette i ny og næ fremadrettet. Derfor 

bør der være et beløb på bankbogen øremærket til dette formål – og det er dyrt! 

 

4. Beredskabsplan 

Efter stormfloden har vi fået ideer til hvordan en Beredskabsplan for diget skal 

udformes og hvad den skal indeholde. Vi har også fundet ud af at Beredskabets 

tilbud om at komme og hjælpe os ved digebrud var tomme løfter. Vi kommer 

ikke først på listen over dem der har brug for hjælp. Derfor skal vi være i stand 

til at kunne klare os selv. Vi uddeler derfor denne Beredskabsplan til brug for 

beboerne i området. I tilfælde af en ny situation vil Bestyrelsen være i 

besiddelse af en mere udførlig plan. Men denne indeholder hvad I som beboere 

skal forholde jer til. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til den – så er I 

velkomne til at henvende jer til os efter generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 

 


