Bestyrelsens beretning 2017 v. formanden
Tak til forsamlingen for fremmødet og velkommen til generalforsamlingen 2017 for Råbylille DigeKystsikrings- og Afvandingslag.
Vanen tro vil jeg starte med at præsentere bestyrelsen, der, som skrevet i vedtægterne består af 2
medlemmer fra landbruget og tre fra sommerhusene;
Fra landbruget; Jens Nielsen, Henning Hansen. Fra sommerhusene; Henrik From, Jørgen Jensen
og Teit Honoré.
Pumpehus/kanaler
Klipning af kanalsiderne er udført i november. For at muliggøre dette arbejde er der sket en
tilbageskæring af hegnet omkring rensningsanlægget. I samme omgang blev udløbskanalens sider
klippet.
Der er indkøbt 500stk. pæle der skal bruges til forstærkning af kanalsiderne i området ved
fåreindhegningen. Arbejdet udføres i efteråret 2017.
Der har tidligere været udfald på den store pumpe – denne er i løbet af sommeren blevet
renoveret. Samtidig har vi fået en ny styring - så nu har vi et pålideligt system som burde klare
opgaven i mange år frem.
Kystsikringen
Der har, i løbet af vinteren, været indhentet tilbud fra en entreprenør på etablering af nye høfder ud
for det nye dige. I samme omgang skal høfde 31 åbnes – disse to tiltag burde bevirke at vi igen
kan få en sandstrand langs der nye dige. Der skal indhentes endnu et tilbud for at sikre at vi får
etableret høfderne til den rigtige pris.
Der er lavet aftale med Klintholm Skovdistrikt om indkøb af pæle – disse skoves her i februar/marts
måned. Pælene ligger på lager i skoven indtil vi skal bruge dem.
Bjørneklo
Digelaget har i år foretaget en besigtigelse af anlægget og fundet at der ikke var basis for
sprøjtning for bjørneklo. Vi er naturligvis rigtig glade for at det tilsyneladende er lykkedes at få bugt
med den ubudne gæst. Såfremt der er nogen der ser bjørneklo bedes de rette en henvendelse til
bestyrelsen – for kun ved at bekæmpe planten intensivt kan vi blive fri for den.
Økonomi
I overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutningen sidste år har vi flyttet ca. 700.000 kr. til
Vestjysk Bank således vi har fuld indskyder garanti på vores indestående i Vestjysk Bank og ca.
60% indskyder garanti på vores indestående i Danske Bank.
Vores obligationsbeholdning svinder desværre stadig ind hvilket påvirker vores indkomst negativt.
Hjemmeside
På hjemmesiden samles forskellig dokumentation og links. Nyheder udsendes når vi vurderer at
der er noget af betydning. I forlængelse af vores bestyrelsesmøder orienteres der om hvad
bestyrelsen arbejder med. Der har i år været godt 15.000 sideopslag på vores hjemmeside, hvilket
er 30 % flere end sidste år.
Vi oplevede mange positive tilkendegivelser i forbindelse med nyhedsmail omkring den høje
vandstand 4. januar. Ligesom vi fik givtige status meldinger fra medlemmerne
Der er nu 141 på vores mailliste og jeg opfordrer dem der ikke allerede er tilmeldt vores nyheds
mail liste, at gå ind på hjemmesiden www.raabylille-digelag.dk og tilmelde sig.
Bestyrelsen
Året har, på bestyrelsesplan, været et godt år - præget af en rigtig god stemning. Der har været en
del mødeaktivitet samt besigtigelser af anlægget.
Der har i øvrigt været afholdt 4 bestyrelsesmøder og et enkelt kystbesigtigelses møde.
Lad mig benytte lejligheden til at takke bestyrelsens medlemmer for deres indsats.

