Referat af generalforsamling 2018 i Vandløbslauget for Værebro Å
23.4.2018 på Egedalgaard
Inden generalforsamlingen gik i gang, kom Formand for teknik & Miljø udvalget Bo Vesth på besøg og
fortalte lidt om hvad det nye byråd har gang af tiltag for at løse situationen omkring Værebro Å.
En af de vigtigste tiltag Bo har igangsat er at vandløbsvedligeholdet har været udbudt i licitation til
ekstern leverandør. Kommunens egen båd er nedslidt og sat på land og mandskabet bliver sat til andre
opgaver. Firmaet W.P. Værktøj og Vandpleje fra Tune ved Leif Kongsgård Sørensen (CVR nr. 168 32790)
vandt over HedeDanmark.
Et andet vigtigt tiltag er nedsættelsen af et §17 stk.4 udvalg. Dette udvalgt kommer til at bestå af
politikere, embedsværk, Ålauget, DN, lystfiskere og andre der har interesser i Værebro Å. Formålet med
tilblivelsen af udvalget er at finde fælles løsningsforslag på kort & lang sigt.
Derudover arbejdes der allerede nu på et administrativt samarbejde med opstrøms kommunerne. Det er
nemlig nødvendigt at sørge for at de får forsinket vandet fra deres byområder. Opstrøms regner man
med at også Novafos skal være med til at finansiere klimaprojekter.
Der er lavet et fællesregulativ som er indklaget til ankeklagenævnet. En ny vandløbslov er på vej og det
bliver spændende at se, hvordan den kommer til at arbejde med jordfordeling, vandparkering og andre
måder at klimasikre åer på i Danmark. Og måske dette skal integreres ind i Fælleregulativet.
CØK (Center for Økonomi) laver kommunalt undervisningsmateriale i den nye vandløbslov og det er aftalt
at Egedal kommune måske kan blive prøveklud for undervisningen.
Projektet om ’Ålborg metoden skæring i åen’ (som måske snarere skal kaldes Egedals metoden) varer i 2
år – og man kan desværre ikke forcere dette.
Det er åbenbart at der kommer større vandtilførsel til Værebro Å i fremtiden. Frederikssundsmotorvejen,
Stenløse Å omlægning (er pt. Ikke beregnet, men model viser 1-2 cm, men det harmonerer ikke med det
der ses derude), men det skal undersøges hvad der udledes i Stenløse Å også fra Jernbanen. Der er
heller ikke lavet VVM endnu.
Ålaugets klage, samt Kruger rapporten og opmålingerne er modtaget og kommunens jurist vurderer at
da der ved regulativets tilblivelse ikke blev modtaget indsigelser, så er det 25 år efter ikke muligt at tage
regulativet op igen. Men man arbejder på Fællesregulativet. Her blev der gjort indsigelse fra salen mod at
Fællesregulativet ikke tager hensyn til en fremtidig klimafaktor.
I forbindelse med oversvømmelserne skete der tilsyn med Helledemosevandløbet og her måtte
administrationen erkende at fagligheden i kommunen ikke har været højt nok, da den ikke er
vedligeholdt efter forskrifterne.
Vi sagde tak for indlægget fra Bo og fordi han havde lyst til at dukke op. Og overgik til
generalforsamlingen.

Referat generalforsamling 2018
Ad 1: Valg af dirigent og referent
Tue Barfod blev valgt som dirigent og Hatla Johnsen som referent.
Ad 2. Valg af to stemmetællere
Jesper Kieldsen og Hatla Johnsen blev valgt som stemmetællere
Ad 3. Bestyrelsens beretning og debat om beretning

Se powerpoint præsentation, som er vedhæftet. Der var en del debat, men der blev ikke taget nogen
endelige beslutninger.
Ad 4. Et revideret regnskab til godkendelse
Der mangler et momsregnskab og der ønskes et mere uddybet regnskab sendt ud.
Ad 5. Forslag fra medlemmerne/behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag
Ad 6. Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
Der er ikke lavet budget for året. Bestyrelsen sørger for at indsatsen fortsætter, men overvejer involvering
af Danske Vandløb og om der er andre relevante samarbejdspartnere ift. vores kamp.
Kontingentet blev fastsat til samme niveau som sidste år. Men der tilføjes på kontingent
indkrævningssedlen en mulighed for at tilføje beløb til frivillig ekstra betaling/donation, hvis man kan.
Dette til betaling af advokatregninger, men i særdeles vil ålauget gerne kunne give Steen Kaalbye honorar
for den kæmpe indsats han lavet, til stor gavn for alle os lodsejere.
Ad 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
Keld Stenlien Hansen og Arne Kirketerp-Møller var på valg til bestyrelsen.
Keld Stenlien og Hatla Johnsen blev valgt uden afstemning (ingen modkandidater).
Suppleanter blev Mikkel Storgaard, Jesper Kieldsen og Tue Barfod.
Bestyrelsen består således af:
Søren Vestergaard (Valgt 2017)
Svend Hansen (Valgt 2017)
Søren Vest (Valgt 2017)
Keld Stenlien Hansen (Valgt 2018)
Hatla Johnsen (Valgt 2018)
Ad 8. Valg af revisor
Lars Thygesen blev valgt
Ad 9. Vedtægtsændringer
Ingen vedtægtsændringer foreslået
Ad 10. Eventuelt
-

Afgrøde erstatning: Det er vigtigt at lodsejere med landbrug får planteavlskonsulenterne til at
opgøre afgrøde tab.
Der er kommet en sms varslingsfunktion for overløb på Måløv renseanlæg. Alle medlemmer af
ålauget er blevet tilmeldt.
Det blev diskuteret om der måske skal findes en anden advokat/advokatsekretær, som har mere
tid til at arbejde for ålauget. Denne diskussion fortsættes i bestyrelsen.
Til information er DN ikke høringsberettiget ifbm. Fredninger, men klageberettiget. I øjeblikket
kæmper de primært for adgange til områder, og meget lidt for flora og fauna.

-

Syge husdyr og vilde dyr: For at få undersøgt de miljøfremmede stoffer i Værebro Å, så kræver
det at vi kan fremlægge dokumentation på at dyr bliver syge af at være i nærheden af åen. Der
har været en artikel i Lokalavisen om råvildt der skider sig ihjel i 2014. Og en artikel i Lokalavisen
om syge køer hos Mogens Pedersen. Hvis andre har historier eller dokumentation, så må de
gerne kontakte Hatla Johnsen.

Bestyrelsen og suppleanterne konsoliderer sig inden sommerferien.

Referent
Hatla Johnson

