Referat vedr. generalforsamling i Ålauget for
Værebro Å
Generalforsamling afholdt den 13. dec. 2012

22 fremmødte medlemmer.
Jørgen Olsen bliver valgt til dirigent, uden modkandidater.
Valg af stemmetællere: Søren Vest og Jan Hansen.

Formandens beretning:
Det har været et travlt og begivenhedsrigt år i Ålauget, og derfor var det en lang og fyldig beretning med mange spørgsmål undervejs og stor debat.
Store emner var følgende:
Vandløbslaugets aftale med kommunen om en ekstra grødeskæring, som ikke havde levet op
til vandløbslaugets forventninger. Manglende vilje hos kommunens embedsfolk, til at efterkomme den ekstra grødeskæring var årsagen til, at dette ikke blev gennemført. Dette på trods
af, at der i pressemeddelelsen fra kommunen klart stod skrevet, at man var meget tilfreds
med aftalen, som netop skulle forebygge oversvømmelser.
DHI Rapporten ”Vandbalance og Udvikling i befæstelse i Værebro Å opland”. En rapport som vi
ser frem til bliver færdig og som vil være en vigtig brik i det videre arbejde mod en kapacitetsforøgelse af Værebro Å. Forventes at være færdig i løbet af marts.
Sørup losseplads og konsekvenser for vandkvaliteten i Værebro Å.
Egedals vandhandleplan, som er sat i stå pt., grundet statens vandplaner blev erklæret ugyldige d. 3. december af Natur- og Miljøklagenævnet.
Vandhandleplanens konsekvenser for tilløbene til Værebro.
Fredningssagen i ådalen kontra vandløbslaugets ønske om at grave åen bredere. Her gennemgik formanden det netop udsendte fredningsforslag.
Afslutningsvis meddelte Keld Stenlien Hansen, at han afgår som formand, da han ikke mente
at det var foreneligt med hans ønske, om at gå ind i lokalpolitik og stille op til kommunalvalget
i november 2013.
Afgangen var til stor beklagelse for forsamlingen, og mange udtrykte stor tak og anerkendelse
af formandens arbejde.

Godkendelse af regnskab:
Søren Vest gennemgik regnskabet for 2013. Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.

Fastsættelse af kontingent:
Det årlige kontingent fortsætter uændret:
Landbrug: 500,00 kr./år.
Parcelhuse: 100,00 kr./år.

Valg til bestyrelsen:
To medlemmer på valg: Lars Thygesen og Søren Vest. Opstillet var Søren Vest og Svend Hansen, som begge blev valgt uden afstemning.
Som suppleanter blev valgt: Tue Barfod og Peter Lauritzen.
Bestyrelsen består herefter af:
Søren Vestergaard, Svend Hansen, Arne Kirketop-Møller, Keld Stenlien Hansen og Søren Vest.
Ny formand bliver Søren Traberg Vestergaard og Keld Stenlien fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem.

Valg af revisor:
Benny Smith blev genvalgt.

Eventuelt:
Emner hvor man ikke mener vandløbsvedligeholdelsen er tilstrækkelig:
 Miljøcentret ønsker at vandløbslauget benytter klagevejledningen i deres afslag på ekstraordinær grødeskæring. Vandløbslauget opfordres til at indsende klage til Natur- og
Miljøklagenævnet, for at få prøvet sagen ved domstol.
I vandløbslauget finder vi ikke dette som den rigtige vej at gå, når det i sagens natur
drejer som, om at fremme et samarbejde og skabe brugbare løsninger i fællesskab.


Citat Thomas Oest: Sidevegetation bliver ikke slået, hvis vurderingen er, at det ikke har
en effekt på vandføringsevnen.
Strømrendebredder står klart beskrevet i regulativet.



Slåning af stivbladet vegetation på skråninger der væsentligt forringer vandføringsevnen.
Mange steder står tagrør helt ned til åkanten, disse bør slås i henhold til regulativ.



Vandføringsevnen kontrolleres mindst hver 3. år ved opmåling eller pejling af vandløbets skikkelse. På strækninger hvor der erfaringsmæssigt er risiko for aflejringer, foretages kontrollen af vandføringen hvert år.
Kommunen er holdt op med at få foretaget opmåling af autoriseret firma hvert 3. år. I
stedet udtages enkelte stikprøvekontroller med eget indkøbt udstyr, hvilket ikke findes
tilfredsstillende.



Når embedsfolk i Miljøcentret spørges direkte, om der kan opnås enighed om, at udnytte det nuværende regulativt til dets maximum, mht. strømrendebredder, som en midlertidig foranstaltning til at forebygge oversvømmelser, er svaret: Det kan der ikke opnås enighed omkring, hvilket i overført betydning må tolkes som; at man fra Miljøcentrets side, ikke ønsker at forebygge oversvømmelser eller udvise velvilje for at løse
problemerne omkring manglende kapacitet i Værebro Å. Dette anses i Vandløbslauget
som et alvorligt problem, der skal arbejdes videre med.



Landbrugsplan side 23 i regulativet: Landbrugsplanen indeholder en analyse af de nuværende jordbrugsmæssige anvendte arealer med henblik på opdeling af disse i dyrkningssikre arealer, betinget dyrkningssikre arealer, samt øvrige jordbrugsmæssigt anvendte arealer.
Det skal sikres at særlig værdifulde landbrugsområder forbeholdes landbrugserhvervet.
Størstedelen af oplandet til Værebro Å er i planen karakteriseret som værdifuldt landbrugsområde.



Kommunerne bestemmer hvor der skal ske ændret vandløbsvedligeholdelse:
15. november 2012 under et åbent samråd om grødeskæring, oplyser Miljøminister Ida
Auken, at det er kommunerne og ikke Naturstyrelsen, som skal tage de endelige beslutninger omkring reduceret vandløbsvedligeholdelse.
Egedal kommune vil være ansvarlig for de store konsekvenser ændret vedligeholdelse i
Værebro Å vil medføre lokalt.

Generalforsamlingen sluttede kl. 22.00.

Lars Thygesen

