
Beslutningsreferat fra generalforsamling i Neder Dråby Digelaug den 26. april 2014.  

1. Valg af dirigent 

Peder Hundebøll blev foreslået og valgt.  

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen er indkaldt ift. vedtægterne, og at den er 

beslutningsdygtig. 

 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning. 

Formand Dorte Bak Regueira fremlagde årsberetningen med særlig fokus på hvad 

bestyrelsen havde arbejdet med efter stormfloden den 6. december 2013. Herunder 

orientering om ny ansøgning til Kystdirektoratet om forhøjelse og forstærkning af digerne. 

Beretningen blev vedtaget. 

 

3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning v/ kasserer Winnie Jensen. 

Regnskab 2013, vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Regnskabet 2013 blev gennemgået og vedtaget. 

 

4. Forelæggelse af aktiviteter og budget for det kommende år – forslag om 

kontingentstigning (budget for 2014 er vedlagt indkaldelsen). V / kasserer Winnie Jensen. 

Budget 2014 med kontingentforhøjelse til kr. 1000,- /pr. år blev vedtaget. Kontingentet for 

2014 på kr. 1000,- skal senest indbetales den ….? Den ekstraordinære indbetaling på kr. 

2.500,- i 2014 skal senest indbetales den 10. maj 2014.  

 

Følgende tilføjelse til budget 2014 blev vedtaget: 

Hvis enkelte medlemmer har særlige udfordringer med indbetalingen af 

kontingentforhøjelse til kr. 1000,- og ekstraordinær indbetaling på kr. 2.500,- i 2014, skal 

medlemmet henvende sig personligt til kasserer Winnie Jensen med henblik på at lave en 

aftale om udsat indbetaling af det samlede beløb på kr. 3.500. Beløbet på kr. 3.500 skal 

være indbetalt senest den 1. oktober 2014. 

 

Fremlæggelse af finansieringsforslag for forstærkning og forhøjelse af digerne. 

Bestyrelsen har undersøgt muligheden for banklån og kommunegaranteret lån. Et banklån 

bliver en dyr løsning for medlemmerne. Beslutning: Det skal ikke arbejdes videre med 

dette forslag. 

 Kommunen har ikke givet en tilbagemelding vedr. muligheden for lån med 

kommunegaranti. Beslutning: Bestyrelsen skal arbejde videre med og følge op på 

muligheden for et lån med kommunegaranti. 

 



5. Indkomne forslag. 

Ingen. 

 

6. Valg til bestyrelsen. 

På valg i 2014 er: 

Kasserer Winnie Jensen – genvalgt 

Bestyrelsesmedlem Peder Hundebøll – genvalgt 

Bestyrelsesmedlem Gjertrud Rostad – genvalgt 

Bestyrelsessuppleant Sussie Kaldal – genvalgt 

Bestyrelsessuppleant Lars Oldrup – genvalgt 

 

7. Valg af revisor. 

På valg er: 

Inge Kønig – genvalgt. 

 

8. Evt. 

Orientering om klimatilpasning og kloakfornyelse v/Peder Hundebøll 

Se PowerPoint oplæg på digelaugets hjemmeside www.digelaug.dk 

 

Spørgsmål om beslutning af højden på diget.   

I ansøgningen til Kystdirektoratet er der søgt om en højde på 2,5m. Bestyrelsen udtalte, at 

højden på 2,5m. ikke blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i januar 2014.   

 

Uddelt til medlemmerne på generalforsamlingen. 

’Beredskabsplan for hændelser relateret til Neder Dråby Digelaug’. 

 

 

 

Referent: 

Gjertrud Rostad 

Frihedsvej 20 

3630 Jægerspris. 

http://www.digelaug.dk/

