Referat af generalforsamling 2019 i Vandløbslauget for Værebro Å
11.4.2019 kl. 19.00 på Egedalgaard
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Bestyrelsens beretning og debat om beretning
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Referat generalforsamling 2019
Ad 1: Valg af dirigent og referent
Tue Barfod blev valgt som dirigent og Hatla Johnsen som referent.
Ad 2. Valg af to stemmetællere
Peder Grønlund og Jan Ginnerup
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
Godkendt
Ad 5. Forslag fra medlemmerne/behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag
Ad 6. Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
Uændret kontingent. Vi opfordrer igen til, at hvis man mener at Vandløbslauget for Værebro Å gør en
forskel, så indbetal gerne lidt ekstra.
Ad 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg i 2019 er
- Søren Vestergaard
- Tue Barfod
- Svend Hansen
De modtog genvalg.
Bestyrelsen består således af:

Søren Vestergaard (valgt 2019)
Tue Barfod (valgt 2019)
Svend Hansen (valgt 2019)
Keld Stenlien (valgt 2018)
Hatla Johnsen (valg 2018)
Valgt af suppleanter:
- Mikkel Storgård (genvalg)
- Jesper Kjeldsen (genvalg)
Ad 8. Valg af revisor
Lars Thygesen blev valgt
Ad 9. Vedtægtsændringer
Ingen vedtægtsændringer foreslået
Ad 10. Eventuelt
Keld Stenlien har været i retten vedr. at fredningen opfylder ikke fredningens formål, pga. gentagne
oversvømmelser og spildevand mv.
Peder Grønlund fortæller endvidere at der har været ført straffesag mellem et af fredningsnævnets
medlem og lodsejer pga. hundebid. Så tvivl om, hvorvidt dette medfører inhabilitet. Der er endvidere en
sag om Bredmose rende og at der fredningsnævnet ikke er gjort opmærksom på af en medarbejder på
problemerne.
Der har været afholdt møde med borgmester mv., i dag om Bredmose rende. Der er i udbud til
HedeDanmark specificeret at der renses 2 gange årligt selvom der står i regulativet at der skal
grødeskæres 3 gange.

Bestyrelsen og suppleanterne konsoliderer sig inden sommerferien.

Referat HATLA JOHNSEN

Dirigent TUE BARFOD

