HOLMEN VANDLØBSLAV
Generalforsamling
søndag den 19.marts 2017 kl. 10:00
i Svallerup forsamlingshus.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
Jørgen Olsen – Kobjældevej - foreslået og valgt.
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og er beslutningsdygtigt.
2. Valg af referent og stemmetællere
Klaus Skalts - Referent
Gerda Nielsen - Stemmetæller
Rita Hammerum - Stemmetæller

3. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning ved Jørn Jørgensen:
Velkommen til Holmens 4. ordinære generalforsamling.
Siden sidste generalforsamling har jeg deltaget i 12 møder, fordelt på 5
bestyrelsesmøder, 4 møder med kommunen, 1 formøde til første møde til
Arbejdsgruppen omkring en pumpeløsning, herudover et par relaterede
møder.
Året har været præget af arbejdet med at få kommunen ind i kampen for at
Holmen til at fungere.
Dette arbejde har gjort, at vi nu er nået til at der er nedsat en
arbejdsgruppe, som arbejder på at der bliver etableret en pumpeløsning
ved udløbet, som skal sikre afvandingen af Holmen. Arbejdsgruppen består
af 3 folk fra kommunen og af 5 folk fra grundejerforeningerne, lodsejerne
og Holmens Vandløbslav. Navnene der præsenterer vandløbet er Jørgen
Helge Johansen, Ebbe Nørtved, Jørgen Olsen, Viggo Petersen og Jørn
Jørgensen.
Der er på nuværende tidspunkt afholdt 1 møde i Arbejdsgruppen.
Arbejdet er og bliver en lang proces, sådan som den offentlige verden nu
en gang er skruet sammen.

Der blev på et tidspunkt sagt fra Kommunens side, at der skulle være en
løsning på plads inden næste kommunevalg, som jo afholdes til november i
år! Dette ser nok ikke muligt med den lange proces, som det er at få
gennemført undersøgelser, politiske vedtagelsen, offentlig høring m.m. Så
jeg vil ikke give et bud på, hvornår der kan trykkes på knappen og pumpen
kører. Men jeg vil blot konstatere, at det går trods alt i den rigtige retning.
Angående Havvindmøllerne i Storebælt, så gav det hurtigt anledning til
rigtig mange protester, og ikke et ondt ord om det. Men det kan da godt
give anledning til at undre sig over, at når der er problemer med vand på
grundene med de omkostninger det har, så har opbakningen været knap så
stor.
Bestyrelsen i Holmens Vandløbslav har besluttet, at frasige sig
medlemskabet af Danske Vandløb, da bestyrelsen fandt, at et kontingent
på omkring kr. 4.000,00 var for stort et beløb for vores forening. Danske
Vandløb er en forening, der varetager et overordnet politisk arbejde
omkring vandløbene i Danmark.
Tak til Jørgen Olsen, Frøkær, for at holde øje med udløbet til Storebælt. Og
en særlig tak for at du udarbejder rapporter om udløbet er frit, stoppet helt
eller halvt, vindretning på dagen og andre informationer.
Bestyrelsen vil gerne takke alle, som har støttet os og taget del i arbejdet
med Holmen.
Tak for ordet.
Beretningen er taget til efterretning.
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Forelagt af Jørn Jørgensen.
Regnskabet er godkendt.
5. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag

6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
Fastholdelse af kontingent
Spørgsmål fra Jørgen Olsen:
Hvad skal vandløbslavet bruge penge til fremover
Svar fra Jørn Jørgensen:

Holmens Vandløbslav skal fortsat arbejde for, at regulativet for Holmen overholdes.
Kommentar Ebbe Nørtved:
Pumpelavet skal – når det er etableret skal dette sørge for selve pumpelavet og dette
skal adskilles fra vandløblavet.
Enighed omkring:
En generel diskussion på generalforsamlingen viste stor enighed om, at pumpe- og
vandløbslavet på sigt kan/bør smelte sammen – men indtil dette sker er der fortsat
behov for vandløbslavet samt omkostninger forbundet hermed.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg til bestyrelsen:
Jørn Jørgensen – valgt
Jørgen Helge Johansen - valgt
Klaus Skalts - valgt
Valg til suppleanter:
Erling Karlshøj 1. suppleant - valgt
Troels Andersen 2. suppleant - valgt
8. Valg som revisorer:
Erik Vrang - valgt
Jørgen Helge Johansen – valgt til bestyrelsen; Gerda Nielsen valgt i stedet.
Valg som revisorsuppleant: Gerda Nielsen – Jørgen Frøkjær

9. Eventuelt
Finn Hammerum rejste en diskussion omkring hvem som skal tage del i finansieringen af
pumpestationen:
Kommunen har udarbejdet kort med kote 160, 170 og 180 …. Underføringen under
Nørrevang kan være oversvømmet og derved forhindre adgang til ejendomme som er
højere billigende – og som derfor burde deltage i finansieringen.
Der er antageligt krav om medlemskab af pumpelav når dette etableres;
deltagelse/medlemskab kan tage udgangspunkt i billigenhed eller hvorvidt ejendommen
afleder vand til Holmen..
Det er endeligt en sag for taksationskommisionen at beslutte om dette; såfremt nogen
klager.

Der er ’privat’ blevet renset i overkørslerne og der er fundet forskellige ting – regler mv.
Jørn Jørgensen fastslår, at drænet på station 0 (Holmens start) aldrig har været frit –

hvilket betyder, at vandløbsregulativet aldrig har været overholdt ….
På kommunens hjemmeside vil der under ’Sandfrit udløb i Storebælt’ på Kalundborg
Kommunens hjemmeside vil alle dokumenter blive lagt op.
Link til hjemmesiden:
https://www.kalundborg.dk/Borger/Veje_teknik_og_milj%C3%B8/Natur/Vandl%C3%B8
b_og_s%C3%B8er/Vandl%C3%B8b.aspx

Udløbet i Storebælt er fortsat ofte stoppet – med vinden i syd og vandstand over 30 cm
stoppes udløbet i Storebælt – og udløbet graves meget jævnligt fri af medlemmerne.
Jørn Jørgensen takker Jørgen Olsen for god styring af generalforsamlingen.

Jørn Jørgensen fortalte om besøg hos Reersø Pumpelav …. i den forening er interessenter
tvunget med i lavet. Pumpen er gammel og kan kun fungere når vandstanden i Storebælt er
moderat. Der er desuden en manuel plastic ponton løsning som man lægge ud manuelt.
Jørgen Olsen – Frøkær - fik vin for sit arbejde med, at tilse udløbet samt med frigravning af selve
udløbet.

Generalforsamlingen slut.

Sted:

Dato:

--------------------------------------------------------------------------Dirigentens underskrift

