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Antal deltagere: 14. 

1.   Valg af dirigent: Jørgen Helge Johansen valgt. 

  dirigenten konstaterer generalforsamlingen rettidig indkaldt. 

2.   Valg af referent: Ebbe Nørtved valgt. 

3.    Bestyrelsens beretning. 

 

”Velkommen til den 7. ordinære generalforsamling i Holmen Vandløbslav 

stiftet den 11.05.2013. 

Som bekendt har vi måtte vente på at få lov til at holde 

generalforsamlingen pga. Corona pandemien. 

 Vi håber, at alle har læst den orientering, som vi udsendte i maj i 

forbindelse af aflysning af generalforsamlingen. 

Medlemstal  

Medlemmer    I dag 2019 Stigning 

Lodsejere       4   3   1 

Grundejere   45 18 27 

Grundejerforeninger     9   9   0 

Det betyder at indtægter fra kontingenter er steget med kr. 4.060,00. 

Stigningen skyldes nok overvejende, at vi lavede et skriv, som vi 

husstandsomdelte i områderne Svallerup Strand og Bjerge Nordstrand, i 

alt ca. 820 stk. i februar måned. 

Året igennem har vi arbejdet med at få bla. analysere Kalundborg 

Kommunes afgørelse om pumpeprojektet. En afgørelse som fylder 98 

sider. 
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Lige nu ligger sagen hos Miljø og Fødevare Klagenævnet, og venter på en 

afgørelse om Kalundborg Kommune har lavet fejl, uberettiget pålæg og 

sanktioner. 

Som f.eks. at hæve bundkoten til 35 cm om sommeren og 50 cm om 

vinteren, hvilket jo er en hævning af bundkoten i regulativet, som vil 

skabe en sø i området. 

Vandløbet Holmen er jo oprindeligt gravet og anlagt, så det skulle løbe og 

være tørt året rundt. 

Når Miljø og Fødevare Klagenævnet har truffet en afgørelse, så skal 

sagen videre til behandling i Taksations Kommissionen, som skal træffe 

afgørelse om partsfordelingen og udgiftsfordelingen for, hvem der i 

området kan få tildelt en eller anden form for partsudgift. 

Og så er det, at det skal bemærkes, at dem som så går og tror, at de ikke 

er berørt af udgiftsfordelingen, fordi de ligger uden for kote 1,6 meter. 

De skal gøres opmærksom på, at de kan få tildelt en eller alle form for 

partsudgift. 

Vores advokat har været i kontakt med formanden for 

Taksationskommissionen om kommissionen forholder sig til kote 1,6 m. 

Kommissionsformanden var for nærværende ikke ganske klar over om han 

isoleret set kunne tage stilling til om den udmeldte kote var den rigtige, 

men var dog ikke i tvivl om, at han skulle forholde sig til koten i en eller 

anden forstand. 

Det kan fortolkes som, at han godt kunne tage stilling til spørgsmålet om 

”de våde hjul” sammenholdt med, at der betales vejbidrag for den private 

fællesvej, så er der også en individuel interesse i, at vejen ikke 

ødelægges, og dermed skal med også være med til at betale en eller 

anden andel til pumpelaget.  
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Husk at man kan følge vandstanden i Holmen ved at gå ind på 

Hydrometri.dk, klik på ”live plots” og skrive Holmen i søgefeltet. 

Vandstandsloggeren er placeret ca. 150 m fra udløbet. 

 

Vandløbslavene i Kalundborg Kommune holder kontakt indbyrdes ved bla. 

at have et årligt fællesmøde med, hvad der sker og udveksling af 

erfaringer. 

Fra erhvervsafdelingen i Gefion, Sjællandske Familielandbrug, deltager 

Erik Blegmann Hansen med deres viden og indsigt i vandløbsarbejdet 

generelt. 

Og i år er det Holmens Vandløbslav, der skal afholde mødet den 

18.11.2020. 

Formanden er medlem af Kalundborg Vandråd 3, som har Holbæk 

Kommune som sekretariats kommune. 

Rådet arbejder med tiltag, der kan forbedre vandløbenes biologiske 

tilstand og afløbsforhold. Rådet består af langt de fleste interesse 

organisationer med interesse for vandløb. 

Bestyrelsen vil gerne takke alle, som vi har haft samarbejde med i årets 

løb. 

Tak til alle der bistår og støtter op om arbejdet med at få vandet til at 

løbe i Holmen.” 

 

Der spørges om holdningen til partsfordeling. 

det er et problem, at nogle får lov til at ”køre friløb” og ikke betale til 

ordningen. Det virker uretfærdigt. 

Der spørges om vintervandstand. 

Der vil formodentlig være oversvømmelser nogen steder. 

Det bemærkes, at klagenævnet skal afgøre, om projektet kan 
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gennemføres. 

Taksationskommissionen skal efterfølgende afgøre, hvilken kote der skal 

lægges til grund for opkrævning, og hvem der i så fald skal være 

medlemmer af et pumpelag. 

Beretningen godkendt. 

4. Regnskab: Resultatet udviser et stort underskud, hvorfor egenkapitalen er 

væsentligt reduceret. 

 *2020 bør balancere med et forventet overskud på ca. 16000kr. 

Formanden beretter om foreningens betaling for advokatbistand. 

Regnskabet godkendt. 

5. Budget og kontingent: 

Kontingentet foreslås uændret. 

Budget: se * under punkt 4. 

6. Ingen indkomne forslag. 

7. Valg: På valg Ebbe Nørtved (ønsker ikke genvalg) og Finn Hammerum (ønsker 

ikke genvalg) 

Troels Andersen og Niels Regnersgaard valgt. 

Som suppleanter valgtes Ebbe Nørtved samt Jesper Christensen Moseholmen 

25. 

8. Revisor Finn Hammerum og Gerda Nielsen valgt. 

Revisorsuppleant Bjørn Jensen genvalgt. 

9. Evt.  

Der spørges til den besværlige registrering af bestyrelsesmedlemmer.  

sv. Den afgående bestyrelse er registreret – meget besværligt. 

Det bemærkes, at hvis man vil undgå, at alle medlemmer af en bestyrelse skal 

registreres, så skal det fremgå af vedtægterne hvem der tegner foreningen 

Der spørges om vandhøjden ved moseholmen. 

sv. Det kommer an på, hvor stigbordene bliver placeret. 

Mødet slut klokken 10.40 
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