Bestyrelsesmøde i Holmen Vandløbslav 10-02-2022 kl. 19
hos Niels Regnersgaard

Beslutningsreferat

Dato: 15-02-2022

Deltagere: Jørn Jørgensen
Jørgen Helge Johansen
Troels Andersen
Erling Karlshøj
Ebbe Nørtved
Niels Regnersgaard (ref)

1. Status på pumpeprojekt Holmen
a Status klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet og Overtaksationskommissionen.
20220210 Ikke hørt noget siden opdatering af materiale indsendt. Vi burde snart
kunne forvente en afgørelse. Da den gennemsnitlige behandlingstid i Miljø- og
Fødevareklagenævnet er 8,5 mdr. Klagen er indgivet for snart 3 år siden. Foreningen
søger aktindsigt i om der mangler oplysninger fra Kalundborg Kommune.

b Udsende materiale i forbindelse med kontingentopkrævning
20220210 link til materialet sendt til opdatering af klagen Miljø- og
Fødevareklagenævnet indlægges i kontingentopkrævningen

c Kommunikation med Kalundborg Kommune
20220210 Ingen konkrete. Der kan desværre nok ikke forventes saglig
kommunikation før afgørelsen i Miljø- og Fødevareklagenævnet er faldet. Så vi bliver
nok nødt til at afvente.

2. Opfølgning på oprensning af Holmen.
20220210 Ved 2 inspektioner (Jørn, Jørgen og Niels) i år umiddelbart efter de 2
oprensninger/grødeskæringer blev konstateret at især oprensninger/grødeskæringen i den
områder vor arbejdet foregår manuel var nærmest usynlig.
Jørn oplyste at Holbæk Kommune var blevet politianmeldt for manglende oprensning. Der
ser dog ikke ud til at være nogen repressalier for kommunerne. Så der er nok ikke andet at
gøre end forsøge at få en dialog i gang vedrørende overholdelse af regulativet,
oprensninger/grødeskæringen og opmåling (som skulle foretages hvert år).
20220214 Efter mødet Kalundborg Kommune har indkaldt til et fælles temamøde i
vandsynsgruppen torsdag d. 17. marts kl. 16.00-18.00 på Kalundborg Rådhus.

3. Regnskab
20220210 Niels fremlagde regnskab, som viste et overskud for 2021 på kr. 17.424,00 og en
egenkapital på kr. 16.012,37
20220211 Efter mødet er aftalt revision med Gerda og Finn 16-02-2022.

4. Planlægning generalforsamling.
20220210 Generalforsamlingen blev planlagt til 19-03-2022 kl. 10 i Svallerup
Forsamlingshus lille sal. Vedtægterne trimmes lidt så det ikke er nødvendigt at annoncerer i
dagspressen før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kan foretages ved vedtagelse på
en almindelig generalforsamling 2/3 af deltagerne stemmer for.
20220215 Efter mødet er aftalt Svallerup Forsamlingshus lille sal reserveret til kr. 500.
Forslag til ændringer af vedtægterne så der kun er skriftlig afstemning. Hvis det kræves af
de fremmødte i forhold til vedtægterne.

5. Diverse
20220210 mødet afsluttet

