
HOLMEN VANDLØBSLAUG 
 

Ordinær generalforsamling på Svallerup skole d. 30.marts 2014 klokken 10.30 

13 deltagere 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

1. Stemmetællere: Steen Fisker og Klaus Skalts valgt. 

Referent: Ebbe Nørtved Valgt.  

Dirigent: Karsten Viig valgt. 

Dirigenten gør opmærksom på, at navne på personer på valg bør stå på 

indkaldelsen. 

2. Bestyrelsens beretning: 

Formanden gør rede for foreningens opståen og berettigelse. 

Han har haft mange møder og telefonsamtaler i den forholdsvis korte tid 

vandløbslauget har eksisteret. Her har han gjort kommunen opmærksom på 

forskellige fejl og mangler ved vandløbet. 

Vi har opnået at få vandløbet opmålt og oprenset. 

Vi har opnået at få sat en ny højvandsklap ved udløbet. 

Vi forudser, at en ny stærk storm kan oversvømme området i fremtiden. 

Hvad er generalforsamlingens holdning til oprettelse af pumpelaug? 

Hvad er generalforsamlingens holdning til vores evt. overtagelse af oprensning og 

grødeskæring? 

Formanden takker bestyrelsen. 

- Sv. Aage Berg: Kommunen har allerede forpligtelsen i forbindelse med Holmen, så 

vi skal være forsigtige med at påtage os disse opgaver. Vi har et krav på, at 

tingene varetages på en ordentlig måde. 

- Vi må insistere på, at kommunen overholder sin forpligtelse. 

- Vi bør ej involvere os. 

- Klaus Skalts: Pumpe er god idé for at holde stabilt niveau i vandløbet. 

- synes, at der er gjort et stort arbejde. 

- Sv. Aage Berg: Har tidligere været ude for mangelfuld grødeskæring efter 

overgangen til Kalundborg. Vi må fastholde, at kommunen skal overholde sin 

forpligtelse. 

- fmd. mener at ”embedsfolket” bruger argumenter som ”manglende økonomi”. Vi 

kan konstatere, at alle skyder ansvaret fra sig – og det er både embeds- ”mænd” 

og politikere. 

- formanden til møde igen, igen. Embedsfolket kontrollerer ikke det udførte 

arbejde for mangler. 

- Sv. Aage Berg: Vi har ret til at mødes med udvalget. Sørg for at kræve at på 

skrift! (så kan de ikke løbe fra deres udsagn). 
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- fmd.: synes, at selvom vi har det på skrift, så sker det ikke altid. 

- J. Schrøder: Vi skal helt til tops (i beslutningshierakiet) for at være sikre på at 

få ting til at ske. 

- fmd.: tror ikke på, at det virker. Erfaringen siger dette. Den nye formand for 

Teknisk og miljø er ikke anderledes. 

- Klaus Skalts: Vi må huske, at det er politikerne, der udstikker retningslinjerne og 

embedsværket, der sørger for at sætte i værk. 

- Karsten Viig: Har startet politisk debat med Holmen som udgangspunkt i udvalg. 

- Vandløbsregulativer skal revurderes – også Holmens gamle regulativ. 

- Når vi betaler folk for at holde øje, så må disse folk også sørge for, at der bliver 

rettet op, når de ser unøjagtigheder. 

- der er set eksempler på, at kommunen ikke vedligeholder (plejer) fredede 

områder. 

Beretningen taget til efterretning. 

3. Regnskab: foreningen består i øjeblikket af: 

6 lodsejere 

20 grundejere 

6 grundejerforeninger. 

Resultat:  12.139,98 KR. 

Regnskabet godkendt. 

4. Indkomne forslag: Ingen. 

5. Budget og kontingent: Vi foreslår uændret kontingent. 

Der foreligger ikke noget budget. 

- man gør opmærksom på, at vi bør have flere medlemmer. Vi bør ”reklamere” 

mere. 

- Grundejergeneralforsamlingerne er et godt forum; der kommer de aktive 

grundejere. 

- Landliggerudvalget kan bruges som mellemled. 

- Der er ikke udarbejdet budget, da vore planer for fremtidige udgifter er meget 

usikre. 

- Vi kommer til at købe os til hjælp. Evt. ny opmåling. Bl.a. på grund af, at vi har 

kunnet så tvivl om opmålingsmetoden. 

- GPS. burde bruges. Ikke så dyrt mere. Og meget nøjagtig. (vil det være et 

problem?) 

- Klaus Skalts påpeger nødvendigheden for at ha´ en rimelig kassebeholdning for 

at kunne afholde uforudsete udgifter. 

- Vi må se det nødvendige i at påvirke politikerne. 
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6. Valg til bestyrelsen:  

  På valg:  Ebbe Nørtved 

   Finn Hammerum 

   Suppl.: Erik Hansen 

   Suppl.: Troels Andersen 

Alle genvalgt. 

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant: 

  På Valg: Erik Vrang 

   J. H. Johansen 

Genvalgt. 

   Gerda Nielsen 

Genvalgt. 

8. Eventuelt: 

- Sv. Aage Berg: Forestiller bestyrelsen sig at deltage i kurser for at blive bedre 

til sit arbejde? 

- Ja! 

- Bør vi være medlem af foreningen ”Danske vandløb”? 

- Ja! 

- Det ser ud til, at de foranstaltninger, der er foretaget, virker. 

- Nedbørsmængden er nogenlunde uændrede, så indsatsen virker. 

- Vi må holde øje med kommunens indsats. 

- Vi kan se, om vandet strømmer, og vi kan kontrollere udløbets stand. 

- Stensætningen ud for udløbet bør være større. 

Dirigenten afslutter mødet klokken 11.40. 

sekretær    Dirigent 

Ebbe Nørtved   Karsten Vig 


