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Referat
Generalforsamling for Holmen Vandløbslav
på Svallerup Skole 22 februar 2015 kl 10:30
Foreningens formand Jørn Jørgensen bød velkommen til generalforsamlingen hvor 14 medlemmer
var mødet op.
1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent.
Som stemmetællere blev Jørgen Olsen og Troels Andersen valgt
Som dirigent blev Karsten Vig Jensen foreslået og valgt
Som referent blev Klaus Skalts foreslået og valgt
Karsten Vig konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved annonce i lokalavisen Kalundborg Nyt - samt ved skrivelse til alle medlemmer.

2. Bestyrelsens beretning. v. Formand Jørn Jørgensen
Jeg er glad for, at se jer som er mødt op til vores 2. ordinære generalforsamling i Holmen
Vandløbslaugs historie.
Da jeg skulle lave denne beretning fik jeg tanken: Skal det være en gul tale eller en grøn tale ?
Men nok mest med baggrund i vores møde med Kalundborg kommune i fredags, så valgte jeg en
3. farve. Hvid. Det tænkte jeg var en lidt venligere, neutral, positiv og imødekommende farve.
Om det så hen af vejen vil vise sig at være naivt, det kan kun fremtiden vise.
Jeg er helt klar over, at der ligger meget arbejde endnu før vi kan se, at Holmen igen fungerer
efter den hensigt, som vores forgængere havde, da de gravede Holmen med håndkraft.
Der har været mange møder i den forgangne år for at nå frem til, hvor vi står i dag. Jeg har I 2014
og frem til i dag deltaget i 11 møder om Holmen og 8 møder i Vandløbenes sag, og i den
forbindelse kan jeg oplyse, at jeg medlem af Vandrådet i Kalundborg Vandopland.
Endvidere har al den strategiske planlægning også krævet møder med Gefion og brug af advokat
til brevvekslingen med kommunen.
Gefion erhvervsafdeling og Gefions politiske interesser har gennem lang tid, og det er altså
gennem flere år, også arbejdet for at påvirke Kalundborgs borgmester, og fastholde
borgmesteren i det helt urimelige i, at Holmen ikke fungerer. Der er blevet brugt alt for mange
kommunale ressourcer uden at det på nogen måde er blevet forbedret.
Holmen Vandløbslaug er i 2014 blevet medlem af Danske Vandløb, og vi håber, at vi derigennem
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har endnu en mulighed for at hente råd og vejledning i vores kamp for Holmen.
Som nævnt i starten af beretningen, så blev der i fredags afholdt et positivt møde med
Kalundborg kommune. Kommunen mødte med hele 4 mand bla. Svend Erik Autzen og Michel
van den Linden, men vi var mødt med hele 6 mand fra Holmen.
Vi startede med at besigtige Holmens udspring, altså station 0. Herefter tog vi ud og besigtigede
Holmens udløb i Storebælt. På vejen tilbage så vi på overkørslen på Nørrevang, inden vi til sidst
holdt møde i Erik og Grethes sommerhus.
Michel van den Linden oplyste, at kommunen i samspil med os vil iværksætte undersøgelse med
henblik på en ny kvote højde på Holmen. Kommunen vil også undersøge muligheder for
løsninger for problemerne med udløbet. Kommunen folk skal til Slagelse kommune for at se på
en løsning, hvor røret er ført et stykke ud i havet, og hvor der på en eller anden måde er lagt
sten i forbindelse med røret.
Men Michel van den Linden er fra et land, hvor pumper er livsnødvendigt, nemlig Holland. Så
derfor kan det meget vel tænkes, at det kan ende med en pumpeløsning ved udløbet. En pumpe
ved udløbet vil ligeledes sikre, at den såkaldte klimarisiko også kan komme ind i en løsning som
ved en evt. oversvømmelse af området.
Kommunen er tydeligvis opmærksom på det med klimatilpasningen, men der er ikke rigtig til
kommunikation om dette emne.
Som I kan se, så har vi fået lavet nogle skilte. De tænkes placeret i området ved udløbet og
overkørsler.
Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år. Ligeledes tak til
Gefions erhvervsafdeling.
Også tak til Jørgen Olsen for at han holder øje og laver rapporter på om udløbet fungerer eller ej.
Det var ordene herfra.

Spørgsmål til beretningen.
Der var ingen direkte spørgsmål til beretningen.
Kommentarer:
Der var fra flere sider stor ros til Jørn Jørgensens kæmpe arbejdsindsats som formand samt
anerkendelse af de resultater som arbejdet hidtil har medført.
Det blev fremhævet, at tonen mellem Kalundborg Kommune og Holmens Vandløbslav er skiftet
til en langt mere positive dialog og et konstruktivt samarbejde former sig for fremtiden.
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Samlingen i en forening har gjort at der er mere muskelkraft fremfor det tidligere modus, hvor
det var op til den enkelte los- og grundejere at kontaktede kommunen som enkelt individ.
Jørn Jørgensen takkede for de pæne og understregede at fortsat positive fremdrift også er
betinget af ekstern (men kostbar) assistance blandt andet I forbindelse med det foranstående
arbejde med fastlæggelse af de fremtidige kvoter for Holmen.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskabet blev fremlagt af kaseren Grethe Hansen og blev godkendt uden kommentarer.

4. Indkomne forslag.
Ingen indkommne forslag
5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Budget for 2015
Der er stor uforudsigelighed i hvilke udgifter foreningen star overfor I det kommende
regnskabsår. De største udgiftsposter vil være ekstern assistance I forbindelse med forhandlinger
og kommunikation med Kalundborg Kommune. Omkostningserne er derfor betinget af et
ubekendt behov for ekstern assistance.
Der er derfor ikke udarbejdet et budget for 2015.
Dette blev godkendt af generalforsamlingen – dog således, at det er specificeret, at bestyrelsen
kan afholde udgifter svarende til foreningens indestående og, at der ikke må tegnes forpligtelser
som rækker ud over 2015.
rækker ud over 2015.
Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog:
Lodsejeres kontingent fastholdes på 2.500,Intresseejeres contingent fastholdes på: 200,Grundejerforeningers contingent: Stiger til 20,- pr medlem af den enkelte grundejerforening
Der var en livlig debat om størrelsen og størrelsesforholdet mellem af kontingent for de enkelte
af foreningens medlemsgrupper.
Slutteligt blev bestyrelsens forslag til kontingent fastsættelse vedtaget.

Det blev desuden besluttet at
a) Bestyrelsen inden næste års generalorsamling skal gennemgå principperne for fastsættelse af
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kontingenter til foreningen samt forholdet mellem størrelsen af kontingentet for de enkelte
medlemsgrupper.
b) Bestyrelsen skal sørge for bedre information til de enkelte grundejerforeninger i området med
henblik på, at hvervelse af flere sommerhusejere som direkte medlemmer.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
På valg var:
Steen Fischer Jensen; Steen ønskede genvaæg og blev valgt
Jørn Jørgensen; Jørn ønskede genvalg og blev valgt
Klaus Skalts; Klaus ønskede genvalg og blev valgt
Supp.: Erik Hansen; Erik ønskede ikke genvalg – Erling Karlshøj fra Vestervangs Vejlav valgt
Supp.: Troels Andersen; Troels ønskede genvalg og blev valgt
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Erik Vrang; Erik ønskede genvalg og blev valgt
J.H. Johansen; J.H. ønskede genvalg og blev valgt
Supp.: Gerda Nielsen; Gerda ønskede genvalg og blev valgt
8. Eventuelt.
Jørn Jørgensen sagde tak til Karsten Vig Jensen for deltagelse som dirigent.
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