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På vores generalforsamling den 27/1 2017, blev vi informeret om et større 
stykke vedligeholdelse af diget. Det er især diget efter slusen, som blev lavet 
med jord som bestod mest af rørrødder, som er faldet sammen, men nu er der 
kørt masser af rigtig jord så det ikke sker igen. Ved stormen URD opdagede vi 
også at der var huller efter mosegrise. Så der løb vand ind så vi måtte have 
beredskabsstyrelsen til hjælp. 
Preben Bertram var den eneste der hjalp hele dage sammen med formanden og 
kasseren. 
 Vi er nød til fortsat at fastholde  kontingentet på  300 kr.  Det vi har fået udført  
indtil nu  er vi oppe på ca. 40000 kr. Så mangler vi stadig mere end halvdelen. Vi 
regner med at vi vil lande på ca. 80-90000 kr. 
Dette indebære at vi må hver især på sigt må betale 1400 kr. Så vi mener at et 
beløb på 300 kr. om året fortsat må være det rigtig. 
Det vil sige at vi optager et privat lån på 50000 kr. som vi kan betale af på max 5 
år, gerne før med den nuværende kontingent. Et normalt banklån vil have store 
omkostninger og være mere besværligt. 
Så har vi haft møde med kommunen som er villig til at lave en fjordsti på toppen 
af diget, de vil lægge mellem 20-25 cm stabilt på. Der vil blive sået græs i 
forbindelse med denne hævelse, som kommunen fremover vil vedligeholde. Vi 
skal selv stå for slåning af siderne samt de reparationer som måtte komme. Det 
vil også give en bedre sikring. 
Det var der enighed om på generalforsamlingen. 
Vi mener det er rigtigt at få lavet det hele så hurtigt som muligt, for hvis vi skal 
vente til vi har pengene vil der gå flere år før det bliver lavet. Så derfor lånet som 
giver os mulighed for at arbejdet kan komme i gang, det er også en betingelse for 
at kommunen vil begynde arbejdet. Vi skal være færdig med vores andel før de 
kan begynde. 
 
Regnskabet ligger på hjemmesiden. 
http://svineholmensdigelaug.dk 
 
På bestyrelsens vegne 
Bjarne Jakobsen 
Lyngbakken 3 
4050 Skibby 
tlf. 47520045 
mail: ibjjakobsen@gmail.com 
Send mig gerne en mail for jeg har ikke alle. 
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