Generalforsamling i Holmen Vandløbslav 19-03-2022 kl. 10.00
I Svallerup Forsamlingshus lille sal
Svallerup Landevej 19, 4400 Kalundborg

Referat

Dato: 19-03-2022

Formand Jørn Jørgen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Jørgen Johansen
til dirigent. Han blev valgt til at styrer generalforsamlingen efter den udsendte dagsorden.
1. Dirigent konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt efter vedtægterne.
2. Til referent blev Niels Regnersgaard valgt og Ebbe Nørtved og Gerda Nielsen valgt til
stemmetællere.
3. Formanden gennemgik årets aktiviteter (vedhæftet referatet som bilag).
4. Det reviderede regnskab blev gennemgået af kassereren og godkendt.
5. Budget for 2022 blev forelagt. Der forventes stort set uændrede indtægter. Selvom
der på nuværende tidspunkt resterer nogle indbetalinger. Budget 2022 og uændret
kontingent for 2023 blev vedtaget. Kontingentet er 1800 kr. for landbrug, 200 kr.
for enkelt parceller og for grundejerforeningerne 20 kr. pr. medlem. Det blev
kommenteret, at der kunne ændres i proceduren for fastlæggelse af kontingent og
opkrævning af kontingent. Så årets kontingent skulle vedtaget på
generalforsamlingen og derefter opkrævet i det pågældende regnskabsår.
6. De fremlagte ændringer af vedtægterne blev vedtaget. De nye vedtægter er lagt på
hjemmesiden og medsendes referatet.

7. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter blev følgende valgt.
Til bestyrelsen:

Niels Regnersgaard (genvalg)
Troels Andersen (genvalg)

Suppleanter:

Ebbe Nørtved (genvalg)
Bestyrelsen blev bemyndiget til at vælge
Yderligere en suppleant

Revisorer:

Gerda Nielsen (genvalg)
Svend Åge Bjerg (nyvalg)

Revisorsuppleant:

Bjarne Jensen (genvalg)

8. Under eventuelt blev følgende punkter debatteret.
• Kalundborg Kommune tager ikke ansvar for Holmens udløb i Storebælt.
Renser kun op, hver fredag selvom udløbet kan være sandet til dagen efter.
• Det bør overvejes at gå til ankenævnet. Når behandlingen af klagerne i Miljøog fødevareklagenævnet og overtaksationskommissionen er afsluttet.
• Selvom den manglende overholdelse af regulativet er ulovligt, vil der sikkert
ikke komme noget ud af at politianmelde kommunen.
• Det blev foreslået at gå i pressen med problemerne. Det kan måske ske i
forbindelse med at afgørelserne i Miljø- og fødevareklagenævnet og
overtaksationskommissionen falder.
• Det blev fremført at valget af kote 1,6 som kriterie for betaling ikke giver
mening. Da der kan være grunde over kote 1,8, som kan være væsentlig
mere plaget af vand end andre under kote 1,6. Derfor vurderes det også, at
være mere rimeligt at ”våde hjul princippet” også indgår i
betalingskriterierne.
9. Formand Jørn Jørgensen afsluttede med at takke for samarbejdet i årets løb og for
fremmødet til generalforsamlingen.
______________________
Niels Regnersgaard

_________________
Jørn Jørgensen

