
HOLMEN VANDLØBSLAV 

22. marts 2019 

Referat 
Generalforsamling søndag den 16. marts 2019 kl. 10:00 

i Svallerup forsamlingshus. 

15 fremmødte. 

DAGSORDEN: 

1, Valg af dirigent; Niels E, Jensen foreslået og valgt. 

Dirigenten konstaterer generalforsamlingen lovligt indvarslet.  

2, Valg af stemmetællere og referent. 

Gerda Nielsen og Børge valgt som stemmetællere. Ebbe 

Nørtved valgt som referent. 

3, Bestyrelsens beretning. 

Formanden berettede om foreningens oprettelse og arbejdet siden 2013, hvor 

foreningen oprettedes. Herunder også om det offentlige møde i 2018, hvis 

afvikling og referat han og adskillige andre i forsamlingen var stærkt utilfredse 

med. 

Det er besluttet, at pumpelaget skal oprettes blandt grundejere og lodsejere, 

hvis ejendom falder indenfor kote 1,6. 

Vi venter stadig på besked fra kommunen om den endelige afgørelse. Der er 

opsat vandstandslogger nær Holmens udløb se hydrometri: Holmen.dk "line 

plots". 

Formanden er meget glad for samarbejdet med Gefion, som han mener, har 

hjulpet os meget og slutter med en varm tak til både Gefion og Jørgen Olsen, 

som i den forløbne tid har kontrolleret udløbets tilstand. 

l forsamlingen er mange mod pumpeløsningen, som man mener, er besluttet på 

et for dårligt og uprofessionelt grundlag. Man mener, det af kommunen 

engagerede firma har optrådt amatøragtigt. Både i forarbejdet og på borger-

mødet, som enkelte refererer til, som havende en "betændt stemning." Der er 

enighed hos en del om, at kommunen ikke kan oprette et pumpelag, hvis ingen 

melder sig. 

  



Der luftes en del utilfredshed med den påtænkte betalingsordning, som man mener 

ikke er tilstrækkelig til at sikre, at betalingen bliver rimelig (læs: lav) Formanden 

efterlyser i den anledning noget konkret fra kommunen. Formanden mener ikke, at 

nogen af de politiske formænd har haft styring på embedsmændene, som han 

mener kører deres eget løb. Finn Hammerum mener, at, kommunen snart sender 

indkaldelse ud om dannelsen af et pumpelag. På e-post til de berørte. Derefter kan 

der klages. Diskussion om kommunens rolle i sagen. 

Det foreslås, at bestyrelsen søger foretræde for udvalget for teknik og miljø for at vi 

dér kan gøre rede for vores syn på sagen - eller at vi skriver til hvert enkelt medlem 

i udvalget. 

Man mener i øvrigt slet ikke der lyttes til borgerne overhovedet. Dirigenten mener, 

at vi måske får meget mere ud af vore møder, hvis vi går med til at danne et 

pumpelag. 

Derudover gør han rede for partsfordelingen i Reersø digelav.      

Forskelligt drøftedes; bl.a. vandføringen i og til Tissø. Beretningen 

godkendt enstemmigt.  

4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

Indtægter: ca. 20.000kr. 

Udgifter,    ca. 17.000kr. 

resultat:     ca. 3.000kr. 

bankbog: 38.216kr. 

Det kan konstateres, at fordi vi har haft store udgifter til juridisk rådgivning, vil vores 

formue i 2019 være af en størrelse, som vil begrænse foreningens handlekraft. 

Det diskuteres, om foreningens regnskab fremover skal udsendes til foreningens 

medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamling. Det vedtages. 

Kassereren beklager, at han ikke inden l.januar har spurgt formanden, om der var 

udgifter i 2018, som der endnu ikke var kommet faktura for. Revisor mener 

regnskabet bør godkendes men budgettet ændres. Diskussion. 

John Hædersdal mener regnskabet skal rettes til efter de nye oplysninger for at han 

kan stemme for, men han nedstemmes. 

Regnskabet godkendes. 

5. Det forelagte budget ændres, så indtægter bliver 25.400kr. og udgifter bliver 

49.550kr. 



Det forventede overskud ændres til et underskud på 24.090kr., som tages af 

egenkapitalen. 

Budgettet tages til efterretning. 

Kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

Vedtaget. 

6. Indkomne forslag 

Der er ingen indkomne forslag. 

7. Valg: Valg af bestyrelse og suppleanter 

Valg til bestyrelsen: Jørn Jørgensen -      villig til genvalg 

Jørgen Helge Johansen - villig til genvalg 

Erling Karishøj - villig til genvalg 

Alle genvalgt. 

Valg til suppleant: Troels Andersen -   villig til genvalg 

Genvalgt som 1. suppleant 2. suppleant Vacant. Bestyrelsen bemyndiges til 

at finde en 2. suppleant 

8. Valg til revisor: Erik Vrang - villig til genvalg 

Valg til revisor:                                      Gerda Nielsen -       villig 

til genvalg 

Begge genvalgt 

Valg til revisorsuppleant: Bjarne Jensen genvalgt, 

9. Eventuelt 

Der foreslås en vedtægtsændring, således at forslag skal være bestyrelsen i 

hænde på et senere tidspunkt end nu. ( se § 5 i vedtægterne) bestyrelsen ar-

bejder med det. 

Formanden takker Jørgen Olsen og Niels E. Jensen for deres indsats. 

Generalforsamlingen slut klokken 11.30. 

Dirigent Sekretær 

 

 


