Referat fra generalforsamling Vandløbslaug for Værebro
Å, Tirsdag den 4. April 2017
Generalforsamlingen blev igen i år holdt på Egedalgaard, Egedalvej 9, 3670 Veksø. Det er ved at
være en tradition, og de flotte lokaler dannede en god ramme for de 24 medlemmer som var
mødt op.
Som første punkt blev Tue Barfod valgt som dirigent, og han kunne konstatere at
generalforsamlingen var indvarslet korrekt og derfor var beslutningsdygtig.
Herefter fik formanden Søren Vestergaard ordet til sin beretning. En god og fyldig beretning som
virkelig viste det store stykke arbejde som bestyrelsen og ikke mindst formanden havde ydet i det
forgangne år.
Hovedpunkter fra beretningen var bl.a. Det af kommunen udsendte fællesregulativ, som Ålauget
havde indsendt en klage til Natur og Miljøklagenævnet imod, det havde fået kommunen til at
trække forslaget tilbage. Nu har kommunen så udsendt en hvidbog med nye forslag samt oprettet
en følgegruppe. Hvis det ikke bliver ændret, vil Ålauget indgive en ny klage.
Retssagen mod kommunen: Der er lavet en aftale med Advokat Håkan Djurhuus, som snarest
sender første skrivelse til kommunen.
Måløv rensningsanlæg duer ikke, der kommer alt for meget urenset spildevand ud i åen.
Ålauget er blevet momsregistreret, derfor er fremtidige kontingent opkrævninger plus moms.
Afvanding fra det nye rådhus. Planen bliver næppe godkendt og holder overhovedet ikke
økonomisk, det bliver spændende at se hvad slutresultatet bliver, da sagen er meget politisk.
Beretningen blev godkendt
Regnskabet blev godkendt. Dog var der en del manglende betalinger, her blev det besluttet at
udsende rykkere.
Det blev vedtaget at forhøje kontingentet for erhverv fra 1000 + moms til 2000 + moms, huse
fastholdes.
Valg til bestyrelsen: På valg var Søren Vestergård, Søren Vest og Svend Hansen de blev alle
genvalgt.
Som suppleanter blev Jesper keldsen og Hatla Johnsen valgt
Revisor genvalgt
Med venlig hilsen Lars Thygesen

Næste punkt var et indlæg af Steen Kålby, som har ydet et stort stykke arbejde for Værebro Ålaug.
Steen Kålby kom bla ind på den forringede vandføringsevne, og ikke mindst årsagerne hertil. Det
er dejligt med noget dygtig ekspertise som arbejder for Ålauget, og som virkelig kan give
kommunens embedsmænd noget modspil.
Herefter blev regnskabet fremlagt. Det var et flot regnskab med et mindre underskud som blev
dækket af kassebeholdningen. Regnskabet blev godkendt.
Der var ingen modkandidater til valget til bestyrelsen, der var derfor genvalg over hele linjen.
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