
HOLMEN VANDLØBSLAV 

Bestyrelsesmøde 14.marts 2016 kl. 19.00 

hos formanden 

Fraværende: Steen Fischer 

1)  Godkendelse af referat forrige møde. Godkendt. 

2) a.  fmd. næsten intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde. 

fmd. har modtaget skrivelse fra Kommunen, hvori berettes, at man stadig 

arbejder videre på at udrede de forskellige løsninger for Holmens afvanding af 

området. Pumpeløsning og havledning undersøges. 

Der indkaldes til møde, når man er klar. 

b.  Rita Hammerum afløser Grethe Hansen som kasserer i ålauget. Velkommen. 

Vi har for tiden et efterslæb på 10 kr. i for lidt indbetalt kontingent fra flere 

grundejerforeninger. 

Den tidligere kasserer har udsendt forklarende brev til grundejerforeningerne. 

Hvis der ikke bliver reageret, ringer Finn Hammerum til formændene for de 

pågældende foreninger. 

Kassereren oplyser, at ålauget har ca. 38 000 kr. stående på kontoen til brug 

for vore aktiviteter. 

Der skal laves nyt visitkort eller pamflet til uddeling med relevante oplysninger 

om foreningen. Rita Hammerum går i gang. 

c.  Bordet rundt.: Troels: ingen meddelelser.  Ebbe: Ingen meddelelser. Jørgen 

Olsen: Udløbet gravet rent og vandet løber stærkt i øjeblikket. Klaus: iab. Finn 

Hammerum: Pumpes der i området? Der pumpes fra brønd i Urhøj, men ikke så 

meget som tidligere, så det må konstateres, at vor indsats har en vis effekt. 

Jørn Jørgensen foreslår, at vi laver en ekskursion til Reersø, hvor vi kan se et 

pumpeløsning i funktion. Det er vi enige om at gøre. 

3) Hjemmesiden kører i øjeblikket med så godt som alle referater. Billedsiden 

nedprioriteres. 

Alle nye billeder skal være påhæftet oplysning om tid og sted for optagelsen 

samt en forklarende tekst. 

4) Generalforsamlingen afvikledes i en god atmosfære. Klaus slår til lyd for, at 

formandens beretning giver et billede af en aktiv forening, som virkelig lægger 

sig i selen for medlemmerne. 

5) evt.: Vort opsatte skilt ved Holmens passage under vejen i Svallerup Strand 

skal måske tages ned pga. en enkelt beboerprotest. Skiltes skal sættes 

tættere på udløbet. 

 

Næste møde: torsdag d. 26.maj klokken 19 hos Klaus Skalts Tjørnelunden 22. 

Mødet slut klokken 20.45 


