Bestyrelsesmøde i Holmen Vandløbslav 03-08-2020 kl. 16.00
hos Niels Regnersgaard Blåmunkevej 26.

Referat

Dato: 04-08-2020

Deltagere: Jørn Jørgensen
Jørgen Helge Johansen
Finn Hammerum
Erling Karlshøj
Niels Regnersgaard (ref)

Formand
Næstformand
Medlem
Medlem
Kasserer uden for bestyrelsen

Afbud:

Sekretær

Ebbe Nørtved

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat fra sidste møde blev godkendt

2. Orientering/formanden.
Formanden orienteret om stadet for pumpestations projektet. Der er desværre ikke den
store fremdrift. Kalundborg kommunes kommentarer af 27-07-2020 til klagepunkterne.
1. De fastsatte sæsonafhængige koter på overfaldsbygværket
2. Den fastsatte kote for hvilke ejendomme der vil få nytte af projektet
blev gennemgået og aftalt at lade advokaten udarbejde en indsigelse mod kommunens
kommentarer. Formanden orienterede yderligere om at grundejere har fået nedsættelse
af ejendomsskatten på grund af ”blød bund” og anbefalede at andre gjorde det samme.

3. Orientering/kasserer.
Kassereren orienterede om at der stort var samme antal betalende medlemmer i 2020 som
i 2019. En mindre afgang og en stort set tilsvarende tilgang af medlemmer. Kassereren
udleveredes en opdateret medlemsliste med status for kontingent betaling.

4. Afvikling generalforsamling 23/8
Indkaldelse til generalforsamling er udsendt pr. mail og udsendt til opsættelse i
grundejerforeningernes opslagsskabe. Jørgen Johansen påtager sig dirigentrollen på
generalforsamlingen hvis det godkendes af de fremmødte.
Generalforsamling afholdes søndag den 23. august 2020 kl. 10:00
På Grundejerforeningen Regnersgaard Plantage fællesplads
Blåmunkevej 19 4480 Store Fuglede

5. Forslag til nye medlemmer af bestyrelsen.
Suppleant Troels Andersen blev kontaktet og indvilliget i at stille op til en plads i
bestyrelsen. Det samme gjorde Niels Regnersgaard, som er tiltrådt i 2020, som kasserer
ude for bestyrelse. Finn Hammerum stiller op som kandidat til revisor.

6. Bordet rundt / Eventuelt
Formanden orienterede om arbejdet i vandrådene. Finn Hammerum orienterede om
grundejerforeningernes samarbejde om hastighedsregulerende tiltag på vejene i
sommerhusområderne.

7. Dato for næste møde
23/8 efter generalforsamlingen. konstituerende bestyrelsesmøde.

______________________
Niels Regnersgaard

_________________
Jørn Sørensen

