
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I HOLMEN VANDLØBSLAV.  

 

3. februar 2016  

kl 19:00 på Svallerup Skole 

 

Afbud fra Grethe, Erling Karlshøj, Finn Hammerup. 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet godkendt 

 

2. Orientering 

 

Formanden orienterede om samarbejdet med kommunen herunder om mødet 13/1-

2016 (se referat på hjemmesiden). 

 

Ved bordet rundt blev det konstateret, at vandstanden i Holmen er høj på trods af, at 

udløbet har været åben i hele januar. 

 

Foreningen ser frem til, at de entreprenører som vedligeholder Holmen får 

opgraderet deres materiel så standarden på det udførte arbejde forhøjes. 

 

Ved en fejl er der opkrævet 10,- pr. medlem i grundejerforeningerne. Der rundskrives 

med besked herom og der opfordres til frivillig indbetaling af resudualen. 

 

3. Referent og hjemmesiden 

 

Det blev besluttet, at billeder som skal uploades på hjemmesiden skal ledsages af 

information om: Tid, Sted samt en beskrivelse af hvad billedet illustrerer. 

 

Referater fra bestyrelsesmøder samt officielle møder med kommunen uploades 

senest 4 uger efter udarbejdelse/modtagelse. E-mail kommunikation uploades ikke til 

hjemmesiden. 

 

Arbejdet deles mellem Klaus Skalts og Finn Hammerum. 

 

 

4. Generalforsamling 

 

Budget 

Budgettet for 2016 er udarbejdet på baggrund af historik, samt med et ønske om 

fortsat, at opnå en mindre forøgelse af foreningens kassebeholdning. 

 

Indlægsholder 

Formanden forhører Jens Henrik Madsen om han kan deltage i generalforsamlingen 

som indlægsholder. Andre alternativer er vurderet som værende for 

omkostningstunge. 

 



Kontingentmodel 

Bestyrelsens arbejde med fastlæggelse af en kontingentmodel er udmundet i et 

forsalg til generalforsamlingen som fastlægger kontingentet til 

 

Lodsejere DKK 1.800,- (nedsat fra DKK 2.500,-) 

Sommerhusjerer DKK 200,- (fastholdt) 

Grundejerforeninger DKK 20,- pr. medlem (fastholdt ifht 2015) 

 

Til valg på generalforsamlingen 

Finn Hammerup, Ebbe Nørtved og Klaus Skalts’ pladser er på valg i 2016. 

Alle er åbne for genvalg 

 

Dirigent 

Karsten Vig Jensen deltager som dirigent. 

 

Annonce i Nordvestnyt 

Klaus indrykker annonce. 

 

Forplejning 

Grethe sørger for øl, vand, kaffe. 

 

5. Eventuelt 

Intet 

 

6. Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde 28.02.2016 efter generalforsamlingen 

 


