
Referat af 

GENERALFORSAMLING 

i Neder Dråby Digelaug lørdag d. 30. marts 2019 kl. 11.00 i Kignæshallen 

  

1. Valg af dirigent.  

Der blev peget på Jan Jensen som accepterede hvervet.  

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, i henhold til vedtægterne. 

 

 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beregning 

Formanden fremlagde bestyrelsens aktiviteter, herunder: 

 

• Fem afholdte bestyrelsesmøder 

• Situationer ved højvande. Der har ikke været episoder med væsentlig forhøjet vandstand 

• Kontakt med Novafos vedr. bekymring om vandstanden i brønden på diget bag Tuevej 8 

(uafsluttet) 

• Nye flotte skilte på diget 

• Fortsat opdatering af beredskabsplanen, herunder indkøb af mobil tlf. til sms-varsling. 

• Opdatering af hjemmesiden 

• Koordinering af græsslåning v/Klibo med robot klippere 

• Koordinering og gennemførelse af en hyggelig og succesfuld arbejdsdag sammen med 

Bådelauget/Havnen 

• Samarbejde med nabo-digelaug som er ved at etablere sig i Vænget og Smedeengen  

 

 

3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning  

Der har været et overskud på kr. 35.771,31 som er omtrent 10.000 højere end året før. Det skyldes 

primært en stor besparelse på græsklipningen, idet der kun blev klippet græs 3 gange pga. den 

meget tørre sommer. Der var ingen bemærkninger til regnskabet for 2018, og årsregnskabet blev 

dermed godkendt.  

 

 

4. Forelæggelse af planer, aktiviteter og budget for det kommende år   

Der er en aktuel egenkapital på kr. 172.831,52. Alligevel foreslår Bestyrelsen at fastholde 

kontingentet på kr. 1.000, - i 2019. Baggrunden for dette er estimerede udgifter til forhøjelse af 

hele diget i de kommende år, hvilket bliver en betydelig udgift. Ved fastholdelse af kontingentets 

størrelse forventes, at der er en vis polstring til at kunne holde evt. nødvendige ekstraopkrævninger 

nede.  

 

Det kommende Smedeengens Digelaug oplyser (v/André Borre på Engvej) at de har fået 

forhåndstilsagn fra Frederikssund Kommune om at opføre et dige på mellem 2,50 og 3,00 meter, 

som skal bl.a. skal føres midt på engen syd-øst for Frihedsvej og bygges ind i vores dige. Da vi i 

Neder Dråby Digelaug ønsker, hele tiden at være bedst mulig beskyttet, giver det mening at vi 

”følger med” ift. højden. Af samme grund udskydes arbejdet med at opfylde lunker på vores dige, 

idet vi afventer etablering af Smedeengens Digelaug, samt hvilke tilladelser de ender med at få.  

 

Budgettet og bestyrelsens forslag om fastholdelse af kontingentet blev godkendt. 

 

Der planlægges en fælles arbejdsdag med Bådelauget/Havnen den 4. maj 2019 kl. 10.00. 
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5. Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

 

6. Valg til bestyrelse:  

Der var genvalg til Dorte Bak Reguera som formand og Tina Larsen som bestyrelsesmedlem. Idet 

vores kasserer Pia Sandgaard Quist går i utide, valgtes i stedet Jan Jensen for en 1-årig periode.  

Der var genvalg til begge suppleanter Sussie Kaldal og Peter Ibsen. 

Samtlige blev enstemmigt valgt/genvalgt. 

Bestyrelsen består herefter af:  

Formand: Dorte Bak Reguera, Vængetvej 51  

Næstformand/Stedfortrædende formand: Peder Hundebøl, Frihedsvej 16  

Kasserer: Jan Jensen, Frihedsvej 4 

Bestyrelsesmedlem: John Lorentzen, Frihedsvej 7  

Bestyrelsesmedlem Tina Larsen, Vængetvej 30  

Suppleant: Sussie Kaldal, Frihedsvej 12  

Suppleant: Peter Ibsen, Skyttevej 2a  

 

 

7. Valg af revisor:   

Idet Jan Jensen er valgt til kasserer, skal der vælges en anden til posten.  

 

Lars Oldrup, Vængetvej 26 opstillede og blev enstemmigt valgt. 

Revisorsuppleant Lisa Nikolajsen Vængetvej 40 B er genvalgt.   

 

 

8. Eventuelt: 

André Borre fra Engvej fortalte om de forberedende tiltag og forventninger ift. etablering af 

Smedeengens Digelaug. Etablering af Smedeengens Digelaug skal  ske i samarbejde med 

Frederikssund Kommune (som er part i sagen pga. Kignæshallen) og tager udgangspunkt i Niras 

rapport som ligger på kommunens hjemmeside: 

file:///C:/Users/Jonas/Downloads/D_Forslag_Neder%20Dr%C3%A5by_H%C3%B8jvandsbeskyttelse

_NIRAS.pdf 

 

 

Referent Tina Larsen. 


