Referat fra generalforsamling Vandløbslaug for Værebro Å, den 4. februar 2014.
Generalforsamlingen blev holdt hos Jan Hansen, Egedal. Formand Søren Vestergård bød
velkommen i de utroligt flotte istandsatte lokaler som dannede en god og hyggelig ramme for
de ca 30 medlemmer som var mødt op.
Som første punkt blev Keld Hansen enstemmigt valgt som dirigent, og han kunne konstatere
at generalforsamlingen var indvarslet korrekt og derfor beslutningsdygtig.
Næste punkt var valg af stemmetællere, her blev valgt uden modkandidater Jørgen Olsen og
Arne Kirketerp-Møller.
Herefter fik formanden ordet til sin beretning. En god og fyldig beretning som virkelig viste
det store stykke arbejde som bestyrelsen og ikke mindst formanden har ydet i det forgangne
år.
Hovedpunkter for beretningen:
DHI Rapport: Ålauget har brugt 220.000,00 kr. på en rapport fra Dansk Hydraulisk Institut
DHI, som viser ringe vandgennemføring, øgede befæstede arealer og ikke mindst en væsentlig
højere gennemsnits vandstand i Værebro Å. Rapporten vil være et godt værktøj fremover i
dialogen med de offentlige myndigheder. Finansieringen af rapporten er alene sket via midler
fra fonden Plan Danmark.
Naturens dag 8. September 2013. Blev arrangeret i samarbejde med kommunen og
Naturfredningsforeningen, og her bidrog Ålauget med en kanotur, som blev en stor succes.
Vandløbsforum arbejdsgruppe 4. Her deltager ålauget i en arbejdsgruppe der arbejder med
vandplanindsatsernes samspil med klimatilpasning. Vandløbslaug for Værebro Å har haft
mange indspil til arbejdet i denne gruppe, hentet ud fra virkeligheden i Værebro Ådal.
Fredning af et stykke af Værebro Ådal. Fredningen er ikke noget som Ålauget er direkte
involveret i, men kan konstatere at fredningen er fuldstændig unødvendig samt
erstatningerne er meget små. Der skal ikke være tvivl om at ålauget finder fredningen uheldig
og den gavner ikke Ålaugets hovedformål, nemlig at sikre Værebro Å’s vandføringsevne.
Endelig omtalte formanden dialogen med kommunen, som er meget dårlig og der er i høj grad
manglende vilje til samarbejde fra kommunens side. Det er ærgerligt og også lidt mærkeligt,
da de fleste medlemmer også er skatteydere i Egedal kommune. Hvem er til for hvem ?
Efter formandens beretning kom Claus Madsen med et indlæg.
Claus Madsen er en privat konsulent som er indlejet af ålauget til at hjælpe med at få en ekstra
grødeskæring inden der kommer oversvømmelser, som regulativet faktisk giver ret til,
Kommunen og Naturstyrelsen er dog af en anden opfattelse, og mener at der først kan skæres
grøde ekstraordinært når skaden er sket og henviser til vandløbsloven. Det er ret principielt
for hele landet og Claus Madsen anbefaler derfor at ålauget ansætter en advokat til at føre en
sag på dette område.
Der var ingen tvivl om at medlemmerne bakkede om omkring dette.

Herefter fremlagde kasserer Søren Vest regnskabet. Det var et flot regnskab og der er pt
40.000 kr. i kassen, regnskabet blev godkendt. Det var glædeligt, da det bliver dyrt at føre sag
mod kommunen og Naturstyrelsen.
Der var indkommet 2 forslag som forsamlingen skulle tage stilling til:
1. fremover vil der kun blive indkaldt til generalforsamling pr mail.
Det blev vedtaget
2. En forhøjelse af kontingentet til 1000 kr for land og 200 kr for by.
Dette blev også vedtaget, dog først fra 2015.
Arne Kirketerp-Møller og Keld Hansen var på valg til bestyrelsen. De blev uden
modkandidater genvalgt.
Som revisor blev Benny Smith ligeledes genvalgt.
Med venlig hilsen Lars Thygesen

