
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I HOLMEN VANDLØBSLAUG. 16-12-2015. 

 

Afbud fra Grethe, Erling Karlshøj, Klaus Skalts. 

 

Først var der orientering fra formand/næstformand. Vi skal forvente møde med kommunen 

omkring løsning ved udløbet, sandsynligvis d. 13.1.2016, men vi hører nærmere. 

Vi får en del arbejde i det første halvår af 2016 omkring udbudsrunden af 

vandløbsvedligeholdelsen i Kalundborg Kommune. Vandløbslaugene skal komme med 

deres bud på hvordan udbudsrunden kan blive mere hensigtsmæssig set fra vores øjne. 

Der bliver en del deadlines der skal overholdes, fordi det skal løbe af stablen til efteråret. 

Omkring kontingent blev det diskuteret frem og tilbage. Vi skal være klar med 

kontingentmodel på næste møde. Vi vil forsøge at fastholde kontingent uændret. Dog er der 

udfordringer med at fastholde lodsejerne, som udgør den største indtægtskilde.  Vi har nu 

penge stående, men ikke flere end at skal der hjælp til hjemmeside og evt. advokatbestand, 

vil det ikke række langt. Det vil være en ubetinget fordel at få flere sommerhusejere og 

grundejerforeninger med på vognen. Finn vil sende info ud til dem i grundejerforeningen, der 

ikke er medlem. Alle skal løbende opfordre sommerhusejere til at støtte den fælles sag, vi 

har med dette løb. 

Man kunne håbe at skilte og hjemmeside ville hjælpe med flere medlemmer. Skiltene er dog 

ikke kommet op, fordi hjemmesiden ikke opdateres. Vi diskuterede om ikke det var en ting vi 

skulle købe hjælp til fremadrettet. 

Det blev besluttet at posten referent tages op efter generalforsamlingen i 2016. 

Vi besluttede at budget 2016 skal tages op på næste bestyrelsesmøde inden 

generalforsamlingen. 

Jørn prøver at, spørge Jacob Gudberg omkring indlæg til generalforsamlingen. 

Finn påpegede at Nørrevang synker hvor kanalen går parallelt med vejen. Der skal gøres 

noget ellers vil det styrte sammen. 

Jørgen som tilser udløbet kan konstatere at den løsning der prøvekører nu ikke er gangbar. 

Der er rigtig mange dage, det ikke kommer i nærheden af at virke. En dag var en gren i 

klemme i slusen og det var lige før et stort område blev oversvømmet. 

Næste bestyrelsesmøde 03.02.2016 kl. 19.00 på Svallerup Skole. 

Generalforsamling 28.02.2016 kl. 10.30 på Svallerup Skole. 

 

Referent Steen Fischer Jensen 

 



 


