
Referat af generalforsamlingen i Neder Dråby Digelaug,  

afholdt den 11. april 2018 i Kignæshallen 

 

1: Valg af dirigent 

John Lorentzen blev valgt til dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

2: Bestyrelsens beretning for 2017 

Formanden gennemgik årets aktiviteter, herunder 

 Arbejdsdagen den 25. marts med ”havearbejde” på diget. En dag med stort fremmøde, godt arbejdshumør, 
kage og kaffe samt grillpølser. 

 Borgermødet den 19. april som kommunen inviterede til, hvor Digelauget deltog som praktisk eksempel på 
hvordan man praktisk får etableret et digelaug. Et andet emne var om en regional sluseløsning, men indtil 
videre er det blevet ved snakken. 

 Nabodiger Møde med repræsentanter for Smedeengens Digelaug, hvor kommunen er involveret. Man 
regner med (vil søge om) en digehøjde på 2,5 meter i meget massiv (dyr) udførelse. Vi bliver løbende 
orienteret af bestyrelsen for Smedeengens Digelaug. 

o Det forlyder også at Jens Ross Andersen er ved at etablere et digelaug i Vænget. Mere vides pt. Ikke. 
 Infomøde den 21. september holdt vi et velbesøgt v infomøde for digelaugets medlemmer om bered-

skabsplanen. 
 Situationer med højvande i 2017: Heldigvis kun et tilfælde af højvande i forbindelse med en storm. 

Bestyrelsen var i beredskab og patruljerede i løbet af natten. Der var ikke noget truende, bortset fra brønden 
på stien mellem Frihedsvej og Tuevej, hvor vandstanden stiger i takt med vandstanden i fjorden. Vi arbejder 
med Novafos (tidligere Frederikssund Forsyning) med henblik på en løsning. 

 Formanden afsluttede sin beretning med at takke bestyrelsen for godt samarbejde, og medlemmerne for 
den store opbakning. 

3: Årsregnskab 2017 

Pia gennemgik regnskabet, hvor største post er klipning af diget, der sker 5 gange årligt. Formanden og forsamlingen 
roste Pia for at der ikke er nogen restancer fra medlemmerne og andre udestående poster i regnskabet, således at 
indeståede i banken er lig med egenkapitalen. Der blev udtrykt tilfredshed med banksaldoens størrelse, så der er en 
vis polstring til imødegåelse af uforudsete udgifter. 

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsregnskabet. 

4: Planlagte aktiviteter og budgetforslag for 2018 

I 2018 skal der foretages en udjævning af opståede lunker i diget, en opgave der forventes udført af Druedalsvejens 
Entreprenørforretning. 

Som nævnt på hjemmesiden bliver der arbejdsdag om formiddagen den 5. maj 

Som følge af den gode økonomi foreslog bestyrelsen uændret kontingent, der foreslås anvendt til klip- og 
vedligeholdelse af diget samt SMS-tjeneste. 

Kassereren vil rundsende mail til alle for at opdatere foreningens adressekartotek, og man må gerne oplyse flere 
telefonnumre og mailadresser. 

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt budgettet.  



5: Indkomne forslag 

Der var ingen emner til dette punkt. 

6: Valg til bestyrelsen 

Til bestyrelsen var der var genvalg til Pia Sandgaard Quist som kasserer og til Peder Hundebøll.  

Nyvalgt blev John Lorentzen, der afløser Knud Fischer som ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen takkede Knud for det 
udførte arbejde i bestyrelsen, herunder administration af digeklipningen. 

Bestyrelsessuppleanterne Sussie Kaldal og Peter Ibsen blev begge genvalgt. 

Samtlige blev valgt/genvalgt med akklamation. 

Bestyrelsen består herefter af: 

 Formand: Dorte Bak Reguera, Vængetvej 51 

 Næstformand/Stedfortrædende formand: Peder Hundebøl, Frihedsvej 16 

 Kasserer Pia Sandgaard Quist, Tuevej 7 

 Bestyrelsesmedlem: John Lorentzen, Frihedsvej 7 

 Bestyrelsesmedlem Tina Larsen, Vængetvej 30 

 Suppleant: Sussie Kaldal, Frihedsvej 12 

 Suppleant: Peter Ibsen, Skyttevej 2a 

7: Valg af revisor 

Revisorsuppleant Lisa Nikolajsen blev genvalgt med akklamation. 

8: Eventuelt 

Der etableres en SMS-tjeneste til varsling af forhøjet vandstand, og til imødegåelse af varslingen fra Frederikssund 
kommune, der set med vore øjne er lidt tidligt ude med deres advarsler. Det blev understreget, at der ikke er grund 
til bekymring over vandstande op til 1,5 meter over daglig vande. Herefter vil der blive rundsendt orientering via 
SMS og/eller mail. 

For at sikre en mere fleksibel arbejdsgang i bestyrelsen er Peder udnævnt til stedfortrædende formand. 

Ref. Jan Jensen 

 

 

 


