Referat af Generalforsamlingen i Neder Dråby Digelaug, afholdt
22. april 2017 kl. 11.00 i Kignæshallen.
1. Valg af dirigent
John Lorentzen vælges, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning fra 2016:
Formanden fremlægger beretningen som gengives her i stikord: Succesfuld fælles arbejdsdag 28.
maj 2016, ny ordning med robotklipper græsslåning 4-5 gange årligt, diget er blevet opmålt af en
landmåler så vi præcist ved hvor højt diget er, og om der er lunker – dette gøres fremover hver 3.
år, Bestyrelsen arbejder i en løbende proces med beredskabsplan og årshjul/plejeplan, stormen
Urd den 26./27. december med varsel af vandstand på 1,5 m. Bestyrelsen patruljerede, der var
ingen fare og diget bestod testen!

3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning:
Årsregnskabet for 2016 godkendes med følgende bemærkninger fra et medlem: Der er p.t. kr.
3.500 i restance. Der bør investeres i inkassobistand, for at inddrive tilgodehavender. Bestyrelsen
oplyser at der arbejdes på sagen, og at skyldige at beløb siden sidste år er mindsket fra 34.625 kr.
til nu 3.500 kr. Bestyrelsen ønsker i første omgang, at få en ordning med skyldnerne.

4. Fremlæggelse af aktiviteter og budget for det kommende år:
Peder fremlægger oplæg med PowerPoint om vores beredskabsplan. Herunder DMIs målinger af
vandstandstigning (dmi.dk/hav/maalinger/vandstand/) ved stormene Bodil og Urd, som ligger til
grund for trinnene i beredskabsplanen. Nærmeste målestationer er Frederiksværk og Roskilde. Ny
målestation er kommet til i Kignæs fra april 2017. Ved farligt vejr opfordres medlemmerne
endvidere til at holde sig orienteret på laugets hjemmeside, foruden Frederikssund kommunes
hjemmeside og andre medier. Formanden opfordrede samtidig alle medlemmer til at huske at
maile evt. ændrede telefonnumre og mailadresser til info@digelaug.dk. Der var positive
kommentarer til beredskabsplanen, som kan ses på vores hjemmeside digelauget.dk.
De største udgifter vurderes at blive vedligeholdelse (græsklipning) og renovering af diget.
Bestyrelsen prioriterer græsslåning 5 gange årligt (robotklipper v/ Michael Andreasen ApS i
Slangerup). Vi har modtaget et tilbud på kr. 26.876,-. Ved opmåling af diget i 2016 sås lunker på
20 cm under niveau, særlige på den nordlige del af diget ved Vængetvej 46 ud mod strandengene.
Diget skal derfor renoveres, hvilket vurderes at blive en udgift på kr. 25.525.
Herved lægger bestyrelsen op til at fortsætte med et kontingent på kr. 1.000,- som vil give en 0løsning ift. overskud i 2017, hvorved vi vurderer t have en egenkapital ultimo 2017 på kr.
111.434,78. Budgettet godkendes med bemærkning fra et medlem om, at man bør oparbejde en
formue i stedet for en 0-løsning, da vi ikke kan vide, hvad fremtiden bringer.
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5. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 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 laver
endnu en vedtægtsændring.
Ordlyden som Kystdirektoratet har sendt til os og ønsker indført, giver anledning til drøftelse af,
hvem der juridisk er ejere af diget, og hvorvidt en mere korrekt ordlyd ville være ” for ”Digelaugets
regning” i stedet for ”for ejers regning”. Det besluttes IKKE at ændre på ordlyden da det vil kræve
en godkendelse af Kystdirektoratet som myndighed. Vi kan i stedet arbejde på en ny
vedtægtsændring til næste generalforsamling, som præciserer ejerskabet.

Forslaget godkendes enstemmigt.
Vedtægternes § 5 ændres derfor til følgende:
§5

Neder Dråby Digelaug påtager sig at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand
og til at ændre det eller fjerne det, hvis det forfalder og ikke straks genetableres, jfr.
Kystdirektoratets tilladelse af 28.april 2008 og 3. februar 2015 (06/02728-27) til
forstærkning af diget.
Stk. 2 Sker der skade på anlægget, skal skaden snarest muligt udbedres.
Anlægget eller dele heraf kan af Kystdirektoratet kræves fjernet for ejers regning
såfremt: anlægget ikke vedligeholdes eller det ødelægges og ikke straks
genetableres, vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller overholdes, der viser sig
uforudsete, skadelige virkninger som følge af anlæggets tilstedeværelse eller
anlægget ikke længere beskytter de interesser, som har dannet baggrund for
tilladelsen.
Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk) skal underrettes umiddelbart efter anlæggets
permanente fjernelse.
I forbindelse med en fjernelse af anlægget skal området bringes i en stand så tæt på
de forhold, som eksisterede inden anlæggets etablering, som muligt.
Der skal tilsende Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk) dokumentation for reetableringen.

Forslag nr. 2
Forslag til Vedtægtsændring for Neder Dråby Digelaug
Bestyrelsen har haft vanskeligheder i forhold til banken forbindelse indsættelse af ny kasserer i
2016. Banken har derfor foreslået at vi laver følgende ændring. Bestyrelsen har følgende forslag til
ændring af vedtægterne:
Formand og kasserer er begge tegningsberettigede til at hæve på kontoen alene.
Forslaget godkendes enstemmigt, dog med den bemærkning at ”alene” ændres til ”hver for sig”, da
dette er mere korrekt.
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6. Valg til bestyrelse
Formand Dorte Bak Regueira er genvalgt for en 2-årig periode.
Bestyrelsesmedlem Tina Larsen er genvalgt for en 2-årig periode.
Bestyrelsessuppleant Sussie Kaldal er genvalgt for en 1-årig periode.
Bestyrelsessuppleant Peter Ibsen er genvalgt for en 1-årig periode.
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
Jan Jensen, Frihedsvej 4 er genvalgt for en 2 årig periode.
Revisorsuppleant Lisa Nicolajsen, Vængetvej 40 B er valgt for en 1-årig periode.

8. Eventuelt
Formanden fortæller om de nyeste planer i vores nærmiljø, som vil få betydning for bestyrelsens
arbejde i 2017 og frem:
Borgermøde i Frederikssund Hallen den 19. april, hvor Neder Dråby Digelaug v/ Dorte var inviteret
til at holde oplæg om etablering og drift af vores digelaug, som inspiration til andre. På mødet
fremførte Frederikssund Kommune v/Niras sin råskitse for etablering af en oversvømmelsessikring
ved Kronprins Frederiks Bro med mobile digeklapper der rejser sig i en 3 meters højde når
vandstanden er over 150 m. Forventet etableringstid 5-10 år.
Besøg på sidste bestyrelsesmøde fra André fra Engvej og Flemming fra Smedeengen som oplyste
at Frederikssund Kommune påtænker at oprette et kommunalt digelaug i samarbejde med de
berørte borgere ved Smedeengen og Engvej. Planen er et 2,5 m. højt dige der går fra
Kignæshallen, rundt om rensningsanlægget og henover engarealet, hvor det skal tilsluttes vores
dige mellem cirka mellem Frihedsvej nr. 14 og nr. 12.
Sidst men ikke mindst blev der aftalt, at det er en god idé at der afholdes en informationsaften for
digelaugets medlemmer inden efteråret kommer, hvor beredskabsplanen vil blive gennemgået,
således at alle føler sig godt informeret om hvad de skal gøre.

Ref. Tina Larsen 28. april 2017
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