Bestyrelsesmøde i Holmen Vandløbslav 09-03-2020 kl. 19.00
hos Jørgen Johansen

Referat

Dato: 29-03-2020

Deltagere:

Jørn Jørgensen (JJ)
Jørgen Helge Johansen (JHJ
Erling Karlshøj (EK)
Niels Regnersgaard (NR) (ref)

Afbud:

Troels Andersen

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Regnskab 2020 og budget 2021
Status opkrævning kontingent 2021
Hvervning nye medlemmer
Projekt Status
Dialog med kommunen
Planlægning generalforsamling
Diverse
Næste møde

1. Regnskab 2020 og budget 2021.
NR gennemgik regnskabet for 2020. Regnskabet viser er overskud på
kr. 12.468,75. Status er en negativ egenkapital på kr. 1.411,61. Der budgetteret i 2021 med
indtægter på kr. 28.920,00 og et overskud på kr. 11.920.

2. Status opkrævning kontingent 2021
Kontingentopkrævninger er udsendt pr. mail til alle medlemmer, der har oplyst E-mail
adresse. Til øvrige medlemmer søger NR for uddeling med opfordring til at oplyse E-mail
adresse.

3. Hvervning nye medlemmer
Hjemmeside opdateres med opfordring til indmeldelse, som også lægges ind på de lokale
Facebook grupper. Hvis det er muligt laves husstandsomdeling af denne opfordring.
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4. Projekt Status
JJ orienterede om status. Projekt afventer afgørelse af klage i Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Projektet er også parallelt med sendt videre til
taksationskommissionen. Status kan følges på. Kalundborg Kommunens Hjemmeside

5. Dialog med kommunen
JJ orienterede om at han har forsøgt at få en dialog i gang med Kalundborg Kommunen
både om projekt og vedligeholdelse af Holmen. Der har været afholdt et møde med
Direktør Michel Van Der Linden og Plan-, byg- og miljøchef Christian Sabberfra Kalundborg
Kommune. Der blev debatteret ansvar for udløbet af Holmen samt status for projekt med
pumpeløsning. JJ pointerede, at det måtte være Kommunens pligt at sikre frit udløb.
Christian Sabber orienterede om, at det havde været uklart om taksationskommissionen
kunne starte op uden klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet var færdigbehandlet
behandlet. Det er nu afklaret. Så projektet er sendt videre til taksationskommissionen.
JJ anførte desuden, at der ikke var belæg for at hæve vandkoten ved det forslåede
stemmebygværk. Da Holmen er anlagt for at kunne løbe tør. Kommunen har iværksat en
undersøgelse af begrundelsen og konsekvenserne af det foreslåede vandstandsniveau.

6. Planlægning generalforsamling
Afholdelse af generalforsamling planlægges når Corana forsamlingsreglerne tillader det.

7. Diverse
Ingen emner.

8. Næste møde
Ikke planlagt. Planlægges når der dukker emner op senest inden generalforsamling

______________________
Niels Regnersgaard
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_________________
Jørn Jørgensen
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