Referat af generalforsamling 2020 i Vandløbslauget for Værebro Å
8. september 2020 kl. 19.00 på Egedalgaard
Dagsorden iht. Vedtægterne:
1) Valg af dirigent og referent
2) Valg af to stemmetællere
3) Bestyrelsens beretning og debat om beretning
4) Et revideret regnskab til godkendelse
5) Forslag fra medlemmerne/behandling af indkomne forslag
6) Et budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
7) Valg af bestyrelse og suppleanter
8) Valg af revisor
9) Eventuelt

1) Valg af dirigent og referent
Dirigent: Tue Barfod
Referent: Hatla Johnsen
2) Valg af to stemmetællere
Lars og Svend
3) Bestyrelsens beretning og debat om beretning
Generalforsamling blev udsat fra april til nu pga. Covid 19.
HedeDanmark vandt udbuddet for grødeskæring af Værebro å (og sideløbene) sidste forår, og har forestået
grødeskæringen med mejekurv i 2019 og 2020. Grødeskæringen har forbedret forholdene, så store
oversvømmelser pt. Er undgået og dette har muliggjort, at der er kommet flere kreaturer og heste langs
åen, så biodiversiteten for flora og fauna allerede er i forbedring.
I paragraf 17 stk. 4 udvalget samarbejdes der fortsat med klimasikring af Værebro å. Pt. Laves der målinger i
projektet ’Digitalt vand’ som ledes af Call Copenhagen og dataindsamlingerne kan følges på
www.vaerebroaa.dk.
I foråret 2020 blev Fællesregulativ til vores store glæde afvist af Miljø- og Fødevareklagenævnet:
https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/000e25c0-27bd-4f51-a6fa5362f8a69762?highlight=v%C3%A6rebro%20%C3%A5
Der er givet godkendelse til anlæg til sikring af oversvømmelser ved Jyllinge Nordmark, og resultatet af
godkendelserne betyder, at et anlæg står delvist færdigt i år og færdiggøres i foråret 2021. Anlægget kan i
færdig udgave 9 m3 i sekundet. Dette vil formodentligt forbedre vandstanden ved storm fra vest på hele
Værebro å nedenfor Frederikssundsvej.

I vandrådsarbejdet er der sat penge af til indsatser for at forbedre forholdene i Værebro å – herunder
plantning af ca. 1,5 km træer. Der blev stillet forslag om at de gamle stryg før og efter Frederikssundsvej
istandsættes som gydebanke med sandfang for at forbedre mulighederne for fisk opstrøms.
4) Et revideret regnskab til godkendelse
Det reviderede regnskab blev godkendt.
5) Forslag fra medlemmerne/behandling af indkomne forslag
Ingen forslag indkommet.
6) Et budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Ingen forventede udgifter. Uændret kontingent.
7) Valg af bestyrelse og suppleanter
Bestyrelsesmedlemmerne Søren Vestergaard, Tue Barfod og Svend Hansen er ikke på valg i år (de er på valg
i 2021).
På valg til bestyrelsen i 2020 er:
- Keld Stenlien Hansen – genopstiller ikke
- Hatla Johnsen - genopstiller
Jesper Kjeldsen opstillede som nyt bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen består derefter af
Søren Vestergaard (valgt 2019)
Tue Barfod (valgt 2019)
Svend Hansen (vaklgt 2019)
Jesper Kjeldsen (valgt 2020)
Hatla Johnsen (valgt 2020)
Suppleanter:
Mikkel Storgaard ønskede at fortsætte som suppleant.
Lars Thygesen blev nyvalgt som suppleant.
8) Valg af revisor
Lars Thygesen fortsætter som revisor.

9) Evt.
Ingen punkter

Hatla Johnsen, Referent

Tue Barfod, Dirigent
Godkendt 12-Sep-2020

