Generalforsamling i Holmen Vandløbslav

Søndag den 28. februar 2016 kl 10:30
Svallerup Skole
Præstemarken 3, 4400 Kalundborg

Dagsorden:

1.

Valg af stemmetællere, dirigent og referent.
Jens Henrik Madsen blev valgt som dirigent; Jens Henrik konstaterede, at
generalforsamlingen er rettidigt indkald og beslutningsdygtig; der var ikke indvendinger
herimod.
Gerda Nielsen blev valgt som stemmetæller.
Klaus Skalts blev valgt som referent.

2. Bestyrelsens beretning.
Jørn Jørgensen’s beretning:
Velkommen til vores generalforsamling, som er vores 3. ordinære generalforsamling for
Holmens Vandløbslav.
I beretning for sidste år startede jeg med følgende ord, og jeg citerer: ” 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 ad vejen vil vise sig at være naivt,
det kan kun fremtiden vise.” Citat slut.
Og hvordan er det så gået? Ja, en ting er helt sikker. Ting tager tid. Især når det er
kommunen, som man har med at gøre.
Med baggrund i det møde vi havde sidste år den 20. februar med kommunens ledende folk
og frem til vores sag kom med på mødet i Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. april, og
frem til vi næste gang kommunen havde tid eller var klar til at holde møde med os igen, var
det blevet den 13. januar i år. Så ja, ting tager tid.
I den mellemliggende periode havde embedsmanden Rune Frimann Larsen lige nået at
bruge 100.000 kroner på at ændre udløbet til noget, som ingen andre end han selv troede
på, at ville komme til at virke. Og skattekroner fosser ud i havet.
Jørgen Olsen har flittigt ført tilsyn med udløbet i Storebælt, og Jørgen Olsens rapporter
viser feks. at udløbet har ud af 92 dags registreringer fra maj til og med november været
helt stoppet de 65 dage. Alle rapporter, som Jørgen har lavet, kan findes på vores
hjemmeside. Tak til Jørgen.
Min egen vurdering er, at der, siden vi startede ålavet, mindst er brugt 1 million
skattekroner.
Kalundborg Kommune har af firmaet Agro Hydrologen fået udarbejdet en rapport:
Vandspejlsberegninger for Holmsen, som skal hjælpe til med beslutningerne for arbejdet
med Holmen. I rapporten er det feks. anført, at Holmen afvander et område på 6 km2
opland.
På mødet med kommunen den 13. januar 2016 blev det aftalt at arbejde videre med
følgende: En pumpeløsning eller en havledning samt derudover afgravning af Holmens

bund. Referatet af mødet kan ligeledes ses på hjemmesiden.
Næste møde har kommunen lovet os i foråret 2016.
Suma sumarum er vi med hjælp fra de rådgivere, som vi har fået eller købt hjælp hos, nået
så langt i systemet, at det nu er formanden for teknik og miljø, direktører og chefer, som vi
holder møder med. Ligesom større beslutninger om Holmens Vandløbslavs nu fremover vil
blive behandlet på Teknik-og Miljøudvalgets møder – altså på politisk plan.
Så med det offentliges hastighed bevæger vi os fremad med arbejdet omkring Holmen.
Der er således ingen tvivl om, at vi kommer til at købe os hjælp og rådgivning i 2016.
Til sidst vil bestyrelsen gerne sige tak for samarbejdet til alle, som vi samarbejder med. Tak
til de medlemmer som bakker os op i det arbejde, som vi lægger i Holmen.
Kommentar/Spørgsmål:
Svend Aage Berg fremførte, at der er sket en masse i foreningens korte levetid og stor ros til
det udførte arbejde; specielt, at det er lykkedes, at overflytte kommunens opmærksomhed fra
det administrative til det politiske niveau.
Jørgen Johansen: Hvornår er der en beslutning vedr pumpestation eller andet
Jørn Jørgensen: Det kan tage tid – et problem kan være fordeling af omkostninger
Svend Aage Berg kommunen har pligter på området. Kommunen har store indtægter fra
sommerhusejerne
Finn Hammerum: Fokus på afvanding er oppe i tiden, det kan arbejde til vores fordel.
Steen Fischer: Antallet af interessenter har stor indflydelse på kommunens opmærksomhed.
Jørn Jørgensen: Kommunen anvender pt 150.000 på oprensning og vedligehold af udløbet.
Omkostningen til drift af en pumpeløsning vurderes til at være billigere.
Oprensningen er det arbejde hver fredag udføres ved udløbet ved Signe Olsens Vej.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Steen Fisher fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

Flere omkostninger end tidligere. Advokatbistand til brev til kommunen.
Der ønskes en yderligere konsolidering af foreningens finanser til imødegåelse.
Der opkræves de ekstra 10 kr pr. grundejerforeningsmedlem som ved en fejl ikke er
indkrævet ved den oprindelige kontingentopkrævning.

4. Indkomne forslag.

- Der er ikke indkommet forslag.

5.

Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2017 fastsættes til:
- Lodsejere DKK 1.800 (nedsat fra DKK 2.500)
- Sommerhusejere DKK (fastholdelse)
- Grundejerforeninger DKK 20 pr medlem (fastholdelse)

Stor diskussionslyst og gode forslag til hvordan man kan øge antallet af medlemmer af
foreningen.

Kontingentet blev vedtaget.
Budgettet blev forelagt og godkendt.
6.

Valg af bestyrelse og suppleanter.

Finn Hammerup’s bestyrelespost er på valg – Finn modtager genvalg
Ebbe Nørtved’s bestyrelespost er på valg – Ebbe modtager genvalg
Klaus Skalts’ bestyrelespost er på valg – Klaus modtager genvalg
Finn, Ebbe og Klaus blev genvalgt.
Erling Karlshøj er på valg som suppleant.
Troels Andersen er på valg som suppleant.
Erling og Troels blev valgt.

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Erik Vrang er på valg som revisor og modtager genvalg
Jørgen Helge Johansen er på valg som revisor og modtager genvalg
Erik og Jørgen Helge blev genvalgt.
Gerda Nielsen er på valg som revisorsuppleant og modtager genvalg.
Gerda blev genvalgt.

8. Eventuelt.
Svend Aage Berg: Der har været indkaldt til møde vedr. kloakering. Der er pt 6500 anlæg
uden kloakering og rensning
Ebbe Nørtved: Diskutionen vedr kloakering er også aktuel fordi de nye områder som
planlægges skal have kloakering.
Steen Fischer: På møderne med kommunen fylder kloakering meget – det er på hver eneste
møde med kommunen.
Jørn Jørgensen:

