
Holmen Vandløbslav 

Referat for mødet d. 8.februar 2014 kl. 13.00 på Svallerup skole. 

1. referat fra mødet 23.7.2013: Godkendt. 

2. Formanden beretter om aktiviteten siden sidst: Omfattende korre-

spondance med myndighederne. Disse er meget træge; også når de 

ved, hvad der bør gøres. 

Formanden har sine tvivl om myndighedernes hensigter. 

Det ser dog ud til, at indsatsen virker, er vi enige om. Vejret har 

været slemt i efteråret, men klappen i udløbet virker, viste storm-

floden.  

Når vinden er i det rigtige hjørne, er der god fart på vandstrømmen 

i udløbet. Der mangler stadigvæk en løsning på tilsandingsproblema-

tikken. 

Vi synes, at vi kan konstatere mangelfuld oprensning og grødeskæ-

ring. 

3. Kassereren: Tilfredsstillende regnskab. Vi synes, at flere af grund-

ejerforeningerne burde være solidariske og tilmelde sig. Der er 

enighed i Claus´ synspunkt om at konsolidere os, så vi har økonomi 

til uforudsete udgifter af en vis størrelsesorden. 

Vores medlemskreds består i øjeblikket af: 6 lodsejere, 20 grund-

ejere og 6 grundejerforeninger. 

Vi foreslår et uændret kontingent. 

Kassereren sender kontingentopkrævninger ud. (Bemærk: kontin-

gentet skal betales senest 14 dage før generalforsamling.)  

Kasserer og sekretær taler sammen om en evt. tekst på opkræv-

ning. 

4. Nogle mener, at hjemmesiden er svær at finde, men vi konstaterer, 

at hvis man Googler - Holmen vandløbslav -, kommer vi frem øverst 

på den første side. 

Vi er enige om, at siden er ok. Måske skal billeddelen ændres lidt. 



Holmen Vandløbslav 

5. Generalforsamling søndag d. 30.marts klokken 10.30 på Svalle-

rup skole. 

Dirigent: Karsten Vig Jensen: 

Foredrag på max 30 minutter. Formanden undersøger, om for-

eningen ”Danske Vandløb” kan stille med én. 

 

Følgende er på valg: 

Bestyrelsen: Finn Hammerum og Ebbe Nørtved: villige til gen-

valg. 

Suppleanter: Villige til genvalg. 

Revisor: På valg. 

Revisorsuppleant: På valg. 

6. Evt.: i.a.b. 

7. Næste bestyrelsesmøde d. 30.marts klokken 09.30 samt efter 

generalforsamlingen. 

Mødet slut klokken 15.00 

 

 

 

 

  


