Bestyrelsesmøde i Holmen Vandløbslav 7.februar klokken 19 hos formanden.

1. Ref. fra forrige møde ikke udsendt.
2. Formanden har ordet.
a.

Stort fremmøde til det af kommunen indkaldte møde den 24. januar.
Det virker som om kommunen vil være med til en løsning af
problemerne med Holmen. Arbejdsopgaverne skal fastlægges så
hurtigt, som muligt.
! OBS. Husk strandbeskyttelseslinien. Hvilken betydning får den i
projektet?

b. Jørgen H. Johansen møder op i arbejdsgruppen som lodsejer.
Formanden giver kommunen besked.
c.
d. Skal vi vedblive med at være medlem af Danske Vandløb? Nej.
Udmeldelse hurtigst muligt. Det nye pumpelag må selv tage stilling til
medlemskab.
3. Revideret regnskab fremlagt.
Budget reguleres med beløb for rådgivning og udmeldelse af Danske
Vandløb.
Vi foreslår uændret kontingent for 2018.
Foredragsholder: P. Hansen, Reersø Pumpelag.
Det er et problem for vandløbslavet, at dets sekretær, Klaus Skalts ikke
kan deltage i møder på hverdage. Formanden spørger ham, om han ønsker at
fortsætte som sekretær, eller om han vil udtræde af bestyrelsen. Hvis
Klaus Skalts udtræder, indtræder 1. suppleanten.
Jørgen Olsen, Kobjældevej har indvilget i at være dirigent på
generalforsamlingen.
Kassereren sørger for vingaver til dirigent og foredragsholder.
Finn Hammerum sørger for annoncering af generalforsamlingen.
4. Bestyrelsens beretning skal vise, hvor meget arbejde, der er ydet fra
formandens side - og Jørgen Olsens. Jørgen har gjort et stort stykke
arbejde med at holde øje med Holmens udløb. Derfor har vi et fyldigt
materiale om udløbet.
Vi kan konstatere, at kommunen efterhånden har vist vilje til at medvirke
til at få problemerne løst, og vi håber, at pumpeløsningen bliver
gennemført.
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5. Vi bør gøre os tanker om, hvordan pumpelaget skal dannes og
sammensættes.
Arbejdsgruppen skal undersøge, hvor de forskellige koter går, så der er et
godt grundlag for kommunen at bedømme, hvem pumpeløsningen omfatter.
6. Næste møde: 19. marts efter generalforsamling og foredrag.
Mødet slut klokken 20.45

