HOLMEN VANDLØBSLAV
11. juli 2021.

Årets aktiviteter til Generalforsamling søndag den 11. juli 2021 kl. 10:00
På Grundejerforeningen Regnersgaard Plantage fællesplads
Blåmunkevej 19 4480 Store Fuglede
1. Økonomi
•
2019 underskud ‐kr. 52.096,80 (store advokatregninger)
•
2020 overskud
kr. 12.468,75
Budgetteret 2021 kr. 11.920,00
Holder formodentlig ikke. Med ny status på pumpeprojekt
og klage over oprensning af Holmen.
•
2021 Egenkapital -kr. 1.411,61
2. Medlemmer
•
Parceller(sommerhuse)
43/2020, 39/2021
•
Grundejerforeninger/vejlag
9/2020, 8/2021
•
Storparceller(landbrug)
4/2020, 4/2021
•
Vi rykker for manglende betaling efter generalforsamling.
udsendes med referat
•
Færre medlemmer kan skyldes mange salg/køb og ingen
hvervekampagne
3. Møder
•

Bestyrelsesmøde i Holmen Vandløbslav 23-08-2020
Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamling.
Jørn Jørgensen
Formand
Jørgen Helge Johansen
Næstformand
Troels Andersen
Medlem
Erling Karlshøj
Medlem
Niels Regnersgaard (ref)
Kasserer/sekretær

•

Status møde med Kalundborg Kommune 17-03-2020
(Michel van der Linden og Christian Sabber).
Det endte stort set resultatløst. Det omhandlede især ansvar for
udløbet til Storebælt og det i projektet indførte
overfaldsbygværk. Der blev debatteret og bedt om nogle svar
på ovenfor nævnte punkter. De er endnu ikke fremkommet.

•

Bestyrelsesmøde i Holmen Vandløbslav 09-03-2021
Emner:
Regnskab 2020 og budget 2021
Status opkrævning kontingent 2021
Hvervning nye medlemmer
Projekt Status
Dialog med kommunen
Planlægning generalforsamling
Diverse
Næste møde

•

Møde taksationskommissionen 28-04-2021
Resultat:
Afgørelsen følger Kalundborg Kommunes afgørelse.
Afgørelsen er indklaget til overtaksationskommissionen af 3
lodsejere

•

Inspektionstur langs Holmen 14-05-2021.
Der blev konstateret dårlig oprejsning og meget vegetation,
som burde være fjernet under oprensningen, men hvor
noget formodentlig har været der i mere end 10 år.

Den dårlige oprensning medfører at Holmens
vandledningsevne er væsentlig lavere end det den skulle
have efter regulativet af 1993. Der udarbejdes klage over
tilstanden.
•

Bestyrelsesmøde i Holmen Vandløbslav 20-05-2021.
Emner:
-Afgørelse taksationskommissionen
-Resultat af inspektion af Holmen 14-05-2021
-Planlægning af møde med grundejerforeningerne
vedrørende konstatering af, at Kalundborg Kommunes
projektering slet ikke svarer til de data 2-3 års data. Der kan
udtrækkes af vandstandsloggeren tæt på udløbet af
Holmen. Udførelsen af projektet vil give væsentlig højere
vandstand i Holmen hele året.
Data fra vandstandslogger
2019
sommer 0,14
2019
Vinter
0,31
2020
sommer 0,10
2020
Vinter
0,30

2021
2021
Total
Sommer
Vinter

sommer
Vinter

0,29
0,26
0,19
0,14
0,24

•

Møde med grundejerforeninger 24-05-2021.
Emner:
-Taksationskommissionens afgørelse og mulighed for klage
inden klagefristens udløb.
-Kan taksationskommission træffe afgørelse uden klager
over projektet er afgjort
-Veje under 1,6 ser ud til at være inddraget i afgørelsen
uden at være på betalingslisten.
-Er der nogen der vil påtage sig at lave et oplæg til klage
over taksationskommissions afgørelse
-Klagefrist ser ud til at være 07-06-2021
-Fælles henvendelse til kommunen om sagsbehandling og
dokumentation for projektets
-gavn/ulempe for de involverede lodsejere (dem der skal
betale).
-Er der interesse fra grundejerforeninger og vejlag i at
deltage i henvendelsen.
-Kommentarer og yderligere input til henvendelsen.
-Eventuelt møde med andre repræsentanter for kommunen
end forvaltningen,
-der har håndteret sagen. Tekniske udvalg, borgmester?
Gå via pressen.
-Den almindelige vedligeholdelse og oprensning af Holmen.
Overholder vandløbsmyndigheden sine forpligtigelser.
-Sagen vil nok medfører en opdatering af regulativet for
Holmen
-Hvordan fastholdes at Holmen beholder minimum samme
afvandingseffekt
-som efter regulativet fra 1993
Diverse.

Mødet af fødte en fælles henvendelse til Kalundborg
Kommune med resume af indhold:
1.
Projektets oprindelige formål var,
at afhjælpe problemer med tilsanding af udløb.
at mindske udsving af vandstand i forbindelse med voldsomt
vejr.
at bevare den afvandingseffekt som Holmen har i forhold til
regulativ af 1993.
2.
Afgørelse om Holmen af 08-05-2019 ser ud til at
medføre,
at Holmens afvandingseffekt falder med mindst 50%.
at der opstår større udsving i tilfælde af ”voldsomt vejr”.
at Holmen opnår afvandingseffekt ith. regulativ af 1993.
at risikoen for oversvømmelse af sommerhusparceller, veje
og landbrugsarealer øges.
at risikoen for tilsanding af udløb mindskes.
at fjerne den ugentlige vedligeholdelse af udløb.

3.
Projektet ligger så langt fra det oprindelige
formål og derfor bør det have følgende konsekvenser:
at afgørelse om Holmen af 08-05-2019 annulleres.
at afgørelse om Holmen fra taksationskommissionen
annulleres.
at projektet justeres til at følge punkt 1.
at ny afgørelse udarbejdes.
4.
Vi frembringer vor klage fordi:
projektet ser ud til at øge ulemperne for de berørte
lodsejere.

•

Inspektionstur langs Holmen efter grødeskæring 08-06-2021
Vi gennemgik grødeskæringen, der var fortaget i uge 26 på
den 1/3 del af holmen fra udspringet til Nørrevang. Der blev
taget en del billeder og konstateret at arbejdet var meget
mangelfuldt. Især på de strækninger hvor grødeskæringen
udføres manuel, hvor den så ud til at være maksimalt 10-20
% effektiv.
Det munder ud i en klage over arbejdet.

4. kommunikation med Kalundborg Kommune vedrørende projektet 2021
•
Status møde med Kalundborg Kommune 17-03-2021
ingen svar på de stillede spørgsmål.
•
Fælles henvendelse med grundejerforeningerne efter
taksationskommissionens afgørelse, har heller ikke givet
noget svar, men en lang mailkorrespondance.
Hvor Kalundborg Kommunen ”svarer i øst, når der spørges i
vest” og er sluttet med at de afventer klageafgørelserne. Det
varer sikkert minimum et år.
•
Aktindsigt hos Kalundborg Kommune 31-05-2021
Der er søgt aktindsigt i al kommunikation med deres rådgivere
og taksationskommissionen vedrørende Holmen siden 2017.

•

Her blev det konstateret at de havde fået de samme
oplysninger fra deres rådgiver, som vi havde konstateret ved
analyse af data fra vandstandsloggere. Det betyder hvis
projektet udføres som beskrevet. Vil det medfører betydelig
mere vand i Holmen end i dag og dermed dårligere forhold og
sikkerhed for lodsejerne.
Citat mail fra rådgiver til Kalundborg Kommune 13-04-2021
I ca. st. 3345 står en vandstandslogger der siden medio april
2018 har registreret vandstandsdata i Holmen. Den giver nogen
mulighed for at vurdere stigbordetskoteniveauerne i forhold til
den observerede vandstand. Perioden med observationer er
statistisk set kort, og kan næppe betragtes at repræsenterer
hele årsvariationen repræsentativt, men giver dog alligevel et
indblik i niveuaer og variation. Da Holmen stort set er uden fald,
kan ses at stigbordsniveauet på henholdsvis 0,35 m (sommer)
og 0,55 m (vinter) i store dele af perioden vil hæve vandstanden
betydeligt højere end hvad har været registreret siden april
2018 jf. Figur 1. Det giver en begrundet bekymring for, at de i
afgørelsen fastlagte stigbordskoter kan give en øget
oversvømmelsesrisiko

5. Fremtidige aktiviteter.
•
Opdatering af materiale til klage der behandles i
Miljø- og Fødevareklagenævnet
•
Opdatering af materiale til klage der behandles i
Overtaksationskommissionen.
•
Klage over oprensningen og grødeskæringen i Holmen
•
Klage over Kalundborgs Kommunes behandling af sagen
og tilbageholdelse af oplysninger.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

