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Generalforsamling blev holdt på Cafe Kignæs med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning 

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

5. Indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelse 

På valg i 2020 er: 

Som bestyrelsesmedlem:  

Peder Hundebøll og John Lorentzen, begge villige til genvalg. Som kasserer: Jan Jensen, villig 

til genvalg. Siden sidste generalforsamling er bestyrelsesmedlem Tina Larsen flyttet og ud-

trådt af bestyrelsen. Suppleant Sussie Kaldal har overtaget Tinas plads. 

 Som suppleanter, der er på valg hvert år: 

Peter Ibsen, der er villig til genvalg. Desuden opfordrer bestyrelsen interesserede 

medlemmer til at stille op. 

7. Valg af revisor 

På valg er revisorsuppleant Lisa Nicolajsen, der er på valg for to år.  

Ad 1: Bestyrelsen foreslog Michael Pedersen, der blev valgt med akklamation. 

Ad 2: Bestyrelsens beretning: 

Året der gik - 2019 

2019 var et år uden nogle forhøjede vandstande. Heldigvis. 

Vi har afholdt holdt 4 bestyrelsesmøder i 2019. 

Vi har afholdt en arbejdsdag, hvor der var pænt fremmøde. Vi gjorde det som sædvanlig 

sammen med havnen, og afsluttede med grillede pølser og sodavand. På arbejdsdagen fik vi 

gået diget igennem for sten og ukrudt. Desuden fik vi gødet græsset og eftersået græs, der 

hvor der manglede. 

Græsklipning er en af vores store poster på budgettet. Vi fik slået græsset fire gange i 2019. 

Vi bruger stadig Klibo Service, som klipper græsset fint med robotklipperen. 

Vi holder os også stadig orienterede om hvad der sker i vores nærområde med nabodiger. Vi 

hørte ikke mere fra Smedeengens kommende digelaug. Det virker som om kommunen har 

meldt sig ud af digeprojektet. Og så kan det blive svært at få lavet, da der er tale om et 

meget dyrt projekt med få potentielle medlemmer til at betale. 

Vi har en del lunker i diget som skal udbedres, men vores plan har hidtil været at vi ville 

afvente nabodigets ansøgning som så forhåbentlig også vil give os mulighed for at få 

tilladelse til at hæve diget til 2,5 meter. Men dette vil vi komme nærmere ind på. 
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Desuden har vi forsøgt at komme i kontakt med kommunens medarbejdere på digeområdet. 

Vi vil gerne have kontakt med kommunen, så vi kan følge med i udviklingen på området. 

Desuden vil vi gerne vide hvad vores chancer er for at forhøje diget. Men det har været 

svært at få kontakt, da den tidligere medarbejder med stor viden på området er gået på 

pension. 

Det var alt om året 2019 i Digelauget.  

Tak til bestyrelsen og tak til medlemmerne for opbakningen til vores arbejde.  

På Bestyrelsens vegne 

Dorte/Formand 

 Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

Ad 3 Årsregnskab: 

Regnskabet viste kontingentindtægter på 57.000 kr. og samlede omkostninger på 33.167 kr., 

hvoraf digeklipningen udgjorde 27.500 kr. Samlet gav det et overskud på 23.833 kr. Balancen 

pr. 31. december viste et indestående i banken på 196.664 kr., et tilgodehavende på 2.000 

kr. vedr. kontingentrestancer, samt en egenkapital efter overført overskud på 196.664 kr. 

Ad 4 Aktiviteter: 

 Der foreligger et tilbud på udjævning af lunkerne i diget på 70.000 kr. Bestyrelsen mener, at 

det vil være mere hensigtsmæssigt at udbedre lunkerne og forhøje diget til 2,5 meter i sam-

me arbejdsgang. Højden er valgt fordi den vil passe til den forventede højde på et eventuelt 

nabodige. Det vil kræve en tilladelse fra Frederikssund Kommune, som nu er sagsbehand-

lende myndighed. 

 Bestyrelsen kender endnu ikke prisen, der bl.a. vil afhænge af prisen på den jord, der skal 

bruges, men vil vende tilbage herom evt. i form af ekstraordinær generalforsamling. 

 Generalforsamlingen tilsluttede sig det undersøgende projekt. 

 Budget 2020: 

 Generalforsamlingen godkendte et budget, hvor der er indregnet kontingentindtægter på 

57.000 kr., græsklipning på 27.500 kr. og øvrige omkostninger på 3.200 kr., hvilket resulterer 

i et forventet overskud på 26.300 kr. 

 Heraf var der på generalforsamlingsdagen indbetalt 42.000 kr. i kontingenter og anvendt 

17.500 kr. til 3 gange digeklipning. 

Ad 5 Indkomne forslag 

Der var ikke modtaget nogen forslag. 

Ad 6 Valg til bestyrelsen: 

 Alle de opstillede kandidater blev genvalgt.  Som ny bestyrelsessuppleant valgtes Flemming 

Stäcker.  
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Ad 7 Valg af revisor: 

Efterfølgende har Lisa Nicolajsen accepteret genvalg som revisorsuppleant. 

 Bestyrelsen består herefter af: 

 Dorte Bak, formand  Jan Jensen, Kasserer 

 Peder Hundebøll John Lorentzen 

 Sussie Kaldal 

 Bestyrelsessuppleanter: 

 Peter Ibsen  Flemming Stäcker 

 Revisor:  Revisorsuppleant: 

 Lars Oldrup  Lisa Nicolajsen 

 

Ad 8: Eventuelt 

 Bestyrelsen var på besøg hos spejderne, der har bedt om os om at flytte vores sandsække til 

et for spejderne mere praktisk sted. Vi blev enige om at beholde ca. 100 sække sand, og 

forære spejderne resten.  

 Tanken var herefter at anmode nogle medlemmer til at deltage i flytningen, så sækkene ville 

være flyttet inden den 5/9. Bo på Vængetvej 46 kom med en særdeles konstruktiv løsning, 

nemlig at lade hans store drenge stå for flytningen. Generalforsamlingen tog imod forslaget 

med stor tak. 

Mødet hævet. 

  


