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HOLMEN VANDLØBSLAV 
26. marts 2018 

 

Referat  

Generalforsamling søndag den 25. marts 2018 kl. 10:00 
i Svallerup forsamlingshus. 

16 fremmødte. 
 

 
DAGSORDEN: 
 

1.   Valg af dirigent: Niels E. Jensen foreslået og valgt. 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen skulle have været 

indkaldt med længere varsel (2 dage) men forsamlingen accepterede afhol-

delsen alligevel.  

 

2.   Valg af referent og stemmetællere. 

Ebbe Nørtved valgt som referent. 

Gerda Nielsen og Jørgen Olsen valgt som stemmetællere. 

3.   Bestyrelsens beretning. 

Formanden har haft et meget travlt år med mange møder med både vand-

synsgruppen, arbejdsgruppen for Holmen, vandsyn, politikere fra tek-

nik/miljøudvalget og diverse andre . 

Formanden er utilfreds med embedsværket og mener, at der findes en 

skjult dagsorden. 

Formanden er meget glad for samarbejdet med Gefion, som han mener, har 

hjulpet os meget. 

Arbejdsgruppen vedrørende pumpeløsning for afvanding af Holmen er snart 

færdig med sit arbejde, og Jørn mener ikke, at han behøver at være med 

mere. Målet for gruppen er at afholde offentligt møde i Svallerup Forsam-

lingshus en endnu ikke fastlagt fredag i maj, hvor de involverede (de grund-

ejere, der vil få tinglyst pligt til medlemskab i pumpelaget)  bliver indbudt. 

Efterfølgende skal pumpelaget dannes. 

Der har været afholdt vandsyn, og det viste, at der var meget vand i Hol-

men og at der snart bør findes en løsning. Vi mener, at f.eks. problematikken 

med overkørslerne bør løses.  

Vi skylder Jørgen Olsen stor tak for hans indsats med at holde opsyn med 

Holmens udløb i Storebælt. Gefion har brugt Jørgens optegnelser til at syn-

liggøre problemet med afvandingen for Kalundborg Kommune. 
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Optegnelserne viser, at Holmens udløb er spærret ca. halvdelen af året. 

Sp. Bliver vandkvaliteten undersøgt? Vandet i åen er meget plumret. 

Sv. Nej den er kun undersøgt i forbindelse med arbejdet med pumpeløsning. 

Uddybning af spørgsmålet: det er konstateret, at 4 udløb i åen ved Mose-

holmen på visse tider af året leder urenset husholdningsspildevand direkte 

ud i Holmen. Et forhold, som nok bør meddeles til kommunen næste gang, 

det sker. 

Sp. Hvem i grundejerforeningerne skal betale for pumpeløsningen? Er det 

den enkelte berørte grundejer, eller bør alle være med? Alle har jo på en 

eller anden måde gavn af løsningen af vore afvandingsproblemer. 

Diskussion om direkte afvanding af grundene kontra afledning af spildevand. 

Der spørges ind til, hvilke forslag, der er til afvandingen – skal der være 1,6 

meters kote eller mere? 

Sv. Indtil videre er det 1,6m. 

Formanden tilkendegiver, at han synes, det er for lidt. Der er for få til at 

betale. 

Men sædvaneret kommer til at danne grundlag for, hvem der skal være med 

i pumpelaget og får pligten tinglyst på ejendommen. 

Der spørges ind til, hvor langt arbejdsgruppen er nået. 

Alt, hvad gruppen har arbejdet med, ligger på kommunens hjemmeside. Se 

under Vandløb og der under punktet sandfrit udløb. På Holmen Vandløbslavs 

hjemmeside er der et direkte link til ”sandfrit udløb”  

Hvilke forslag til finansiering er der? 

Sv. Det bliver pumpelaget, der står som driftsherre, men kommunen sørger 

gennem Kalundborg forsyning for det praktiske. Pumpelaget skal søge finan-

siering og kommunen har givet tilsagn om at stille garanti for lån. 

Fl. Hvidt mener, at han i givet fald får stort besvær med at få alle grund-

ejere  i foreningen til at deltage. 

 

Beretningen tages til efterretning. 

  

4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

  
Sp. Hvem er BC. I regnskabet? 
Sv. Det er vores jurist.  
Regnskabet godkendes. 
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5. Indkomne forslag 

Der er ingen indkomne forslag. 

6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 

Indtægter stort set uændrede 

Udgifter større. Her er punktet rådgivning større. 

Sp. Bliver foreningen ikke overflødig, når pumpelaget dannes? Vil det ikke 

være naturligt, hvis pumpelaget både er ansvarlig for pumpeanlægget og 

for at kontrollere Holmens tilstand? Det mener formanden bestemt ikke. 

Der bemærkes, at når pumpen først kører, vil vandløbslavets rolle blive 

mindre. Pumpelag og vandløbslav er to forskellige ting. 

Budgettet (herunder også kontingentet, som foreslås uændret) godkendes. 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter 

Valg til bestyrelsen: Ebbe Nørtved - villig til genvalg 

      Finn Hammerum- villig til genvalg 

Begge genvalgt. 

Valg til suppleant: Troels Andersen - villig til genvalg 

Genvalgt som 1. suppleant 

Valg til suppleant:  nyvalg 

Jørgen Olsen valgt som 2. suppleant 

8. Valg til revisor: Erik Vrang -            villig til genvalg 

Valg til revisor: Gerda Nielsen -       villig til genvalg 

Begge genvalgt 

 Valg til revisorsuppleant:  nyvalg 

 Bjarne Jensen valgt. 

9. Eventuelt 

I.a.b. 

Formanden takker Jørgen olsen og Niels E. Jensen for deres indsats. 

Generalforsamlingen slut klokken 11.30. 

Dirigent Sekretær 

 


