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Referat af Generalforsamlingen i Neder Dråby Digelaug, afholdt 
9. april 2016 kl. 11.00 i Rejsestalden 

 
1.Valg af dirigent 

                                                                                                                                                      
Peder Hundebøl blev valgt, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning fra året der er gået: 

 
Året 2015 startede med at vi fik tilladelsen fra Kystdirektoratet til at ændre digeprofilen på diget 

langs med Frihedsvej hvilket indebar en inddragelse af den bagvedliggende grøft. Tilladelsen fra 

Kystdirektoratet fik vi den 3. februar 2015 

Så holdt vi generalforsamling i april 2015, hvor vi fik skabt det økonomiske grundlag for at vi kunne 

få lavet de arbejder på diget som vi gerne ville – nemlig at få ændret digeprofilen på diget langs 

med Frihedsvej.  

Og sidst men ikke mindst fik vi udført arbejderne på diget i maj 2015. Jorden havde vi fået fra 

klimasikringsarbejdet på Vængetvej. Druedalsvejens Entreprenørforretning udførte arbejdet for os. 

Vi er glade for det nye stærkere dige som vi har fået. Samtidig er vi glade for at Jens Ross Andersen 

samtidig med vores digeprojekt har fået forhøjet sit dige, samt fået lavet en bedre løsning ved 

fangfolden. Det betyder sammen med vores eget dige at vi burde kunne sove roligere. 

Men når det så er sagt, så er vi godt klar over at der er lidt udfordringer i forhold til ujævnheder og 

sten m.m. i de nyrenoverede dele af diget. Ufordringerne består i at det bliver svært at klippe græs 

på diget. Det har vi tænkt os at få gjort noget ved. Blandt andet har vi talt om at få en ud til at jævne 

diget ud samt at afholde en arbejdsdag inden længe, hvor vi får fjernet diverse sten fra diget. 

Et par af digelaugets medlemmer henvendte sig ved juletid med oplysninger om at diget nogle steder 

var i meget dårlig stand og at de mente at der var problemer med den jord vi havde fået på diget. 

De to medlemmer mente at vi havde fået plastisk jord på diget, hvilket ikke er særlig hensigtsmæssigt  

Vi har talt med en geolog om problemet – hun mener ikke at der ud fra beskrivelserne er tale om 

plastisk jord. Men at vi selvfølgelig skal holde øje med det og se tiden an. Det vil blive alt for dyrt at 

få lavet systematiske jordprøver af diget. Vi laver nogle forbedringsarbejder i løbet af sommeren og 

håber at det løser problemet. 

Derudover har vi fået opsat vandstandsmålere uden for diget, så vi kan følge med i vandstanden. Vi 

har i bestyrelsen desuden arbejdet videre med at forfine beredskabsplanen, er så småt startet på en 

vedligeholdelsesplan for diget, samt et årshjul for bestyrelsens arbejde. 

Netop i går fik vi besked fra Mogens om, at han og Birgitte ikke længere ønsker at fortsætte arbejdet 

med græsslåning. Det er vi kede af. Hvad vi så gør, må vi drøfte på næste bestyrelsesmøde. Hvis 

nogen af jer medlemmer ønsker jobbet, eller har ideer til løsninger, hører vi i bestyrelsen gerne om 

det. 
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Formanden takkede til sidst bestyrelsen og andre involverede medlemmer for arbejdet i det 
forgangne år. Samt Birgitte og Mogens for det store arbejde med græsslåning på digerne. 

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning: 

Årsregnskabet for 2015 blev godkendt med følgende bemærkninger fra et medlem: Der er p.t. kr. 
11.000 i restance, hvad gør bestyrelsen for at inddrive pengene? Bør der købes en advokat til at 
se på sagen? Bestyrelsen oplyste at der arbejdes på sagen, og netop er sendt rykkere ud. 
Bestyrelsen er fortrøstningsfuld og vurderer, at vi slet ikke er der endnu, hvor det handler om 
advokat og inkasso. 

 
4. Fremlæggelse af aktiviteter og budget for det kommende år: 

Bestyrelsen lægger op til at aktivitetsniveauet læner sig op af de foregående år (med undtagelse af 
digerenoveringen sidste år), og samme kontingent på kr. 1.000 pr. år. Det drøftes hvor stor 
Digelaugets formue bør være før en evt. kontingentnedsættelse. Samt det faktum at vi p.t. ikke 
kender til den kommende udgift til græsklipning og andre vedligeholdelsesudgifter.  

Kontingentet på kr. 1.000,- vedtages med den note, at bestyrelsen pålægges at undersøge om vi 
hører under det lovmæssige og skattetekniske vedrørende foreningers formuestørrelse, og ud fra 
dette fremlægger forslag til formuens størrelse på næste generalforsamling. 

 
5. Indkomne forslag 

Bestyrelsen har 2 forslag til vedtægtsændringer:                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                              
Forslag nr. 1  

Forslag til Vedtægtsændring for Neder Dråby Digelaug.  
I forbindelse med ændring af vores digeprofil – udført i 2015, har Kystdirektoratet krævet at vi 
beskriver det nye dige i vores vedtægter. Bestyrelsen fremlægger derfor følgende forslag til 
vedtægtsændring. Vedtægternes § 2 ændres til følgende:  
                                                                                                                                                         
§ 2  Laugets anlæg beskytter en ca. 500 m lang kyststrækning mod Roskilde Fjord, der 

strækker sig fra og med det sydøstlige skel mellem matr. 12c og 28c (Vængetvej 20) 
til og med det nordvestlige skel matr. 3t (Vængetvej 46) som det er angivet i bilag 1). 
Alle nævnte matrikler er inden for Neder Dråby By, Dråby.  
Stk. 2. Anlægget består af et sammenhængende jorddige hvor digets topkvote ideelt 
er 2,25 m i forhold til DVR 90. Imellem matr. 3t (Vængetvej 46) og 3ap (hjørnet af 
Frihedsvej 17) har diget en bundbredde på 4,50 m, en kronebredde på 1,15 m og 
sidernes hældningsforhold er 1:1,5.  
Imellem matr. 3 ap og matr. 3ag har diget en bundbredde på 7,40 m, en kronebredde 
på 1,50 m. Fra matr. 3 ag og til digets afslutning ved matr. 12c/28c falder digets 
bundbredde jævnt i forhold til at terrænet stiger og diget slutter med en bundbredde 
på 5,50 m. Sidernes hældningsforhold er ca 1: 2,1 på hele stykket fra matr. 3 ap til 
12c/28c.  
Stk .3. Jorddiget er underført med 4 afvandingsrør, der lukkes med højvandslukker.  
Stk .4. Der må ikke uden kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelse af eller 
væsentlige ændringer af det godkendte dige anlæg, jfr. Kystdirektoratets tilladelse af 
28.4.2008 til forstærkning af dige samt Kystdirektoratets tilladelse af 3.2.2015 til 
ændring af dige profil ud for Frihedsvej 4-18.  
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Forslaget godkendes enstemmigt. 
 

 
Forslag nr. 2  

Forslag til Vedtægtsændring for Neder Dråby Digelaug  
I forbindelse med ekstraordinære arbejder i digelaugets regi blev bestyrelsen til generalforsamling i 
2015 på lagt at lave en vedtægtsændring til § 13. Bestyrelsen foreslår følgende tekst:  
 
 
 
 
§13  Stk. 4. I forhold til ekstraordinært arbejde i foreningen kan bestyrelsen beslutte at et 

medlem fritages for kontingent. En eventuel kontingentfritagelse skal fremgå af 
regnskabet det efterfølgende år. 

Forslaget godkendes med 11 stemmer for og 5 stemmer imod. 

 

6. Valg til bestyrelse 

I stedet for afgående kasserer Winnie Jensen er valgt Pia Sandgaard Quist.                                         
Bestyrelsesmedlem Peder Hundebøl er genvalgt                                                                               
I stedet for afgående bestyrelsesmedlem  Gjertrud Rosted er valgt Knud Fischer.                    
Bestyrelses suppleant Sussie Kaldal er genvalgt                                                                                 
I stedet for afgående bestyrelses suppleant Lars Oldrup, er valgt Peter Ibsen.  

Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer: 

Formand: Dorte Bak Reguera, Vængetvej 51.                                                                     
Kasserer: Pia Sandgaard Quist, Tuevej 7.                                                                                                             
Bestyrelsesmedlem: Peder Hundebøl, Frihedsvej 16.                                                           
Bestyrelsesmedlem: Knud Fischer, Frihedsvej 10.                                                     
Bestyrelsesmedlem: Tina Larsen, Vængetvej 30.                                                    
Bestyrelsessuppleant: Sussie Kaldal, Frihedsvej 12.                                            
Bestyrelsessuppleant: Peter Ibsen, Skyttevej 2A.  

 

7. Valg af revisor 

I stedet for Frank Ventrup som vælger at stoppe, er valgt Jan Jensen, Frihedsvej 4. 

I steder for Knud Fischer som er indtrådt i bestyrelsen, er Lisa Nicolajsen, Vængetvej 40 B valgt 
som revisorsuppleant. 

 

8. Eventuelt 

Formanden takkede for det store engagement og gode fællesskab til de afgående 
bestyrelsesmedlemmer. Ligeledes takkede formanden Birgitte og Mogens for det flotte arbejde 
som bliver svært at komme efter.  - Der overraktes blomsterbuketter som tak. 
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Til sidst opfordrede formanden medlemmerne til at huske at give besked om evt. ændrede 
telefonnumre og mailadresser, til brug for lettere kommunikation og en kommende 
beredskabsplan. Ændringer kan mailes til info@digelaug.dk – Se også hjemmesiden: 
www.digelaug.dk.  

 

Ref. Tina Larsen  
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