
Referat af generalforsamling i Nordfynsvandløbslaug d.21 feb 2017 
på Tingstedet i Søndersø. 

  

-          Lars Bjørnsbo blev valgt som dirigent og Steen Rasmussen blev valgt som referent. 
  

-          Som stemmetællere blev Ole Mogensen og Anders Beck valgt. 
  
-          Mikael Eg Andersen fremlagde beretningen med en efterfølgende debat. I beretningen 
kom formanden ind på den meget kritisable proces omkring revision af nye 
vandløbsregulativer. Fra politisk side blev processen forsvaret af Lars Bjørnsbo (V) med den 
bemærkning at hen ikke kunne stå bag en politisk beslutning hvis ikke der var et meget 
markant flertal af politikkerne i kommunen som stod bag.  Der var undren fra de 
fremmødte over at der fra kommunens side  i den sidste høringsrunde ikke overhovedet 
var blevet taget hensyn til de ca. 135 høringssvar fra landbruget, hvorimod DN og 
Vandplejefyn`s høringssvar var helt eller delvis efterkommet. Ligeledes blev der spurgt ind 
til den måde som kommunen har efterkommet bemærkninger fra biologer i vores 
nabokommuner. Det er uforståeligt at hele  fællesregulativet skal rettes ind efter de ganske 
få vandløbstrækninger som løber ind i vores nabokommuner.  Hele formandens beretning 
kan ses på hjemmesiden. 
  
-          Årets regnskab blev fremlagt af Jesper Hyldal og efterfølgende godkendt. 
  
-          Der var ikke indkommet nogen forslag. 
  
-          Det blev besluttet at kontingentet for det kommende år er uændret. Det blev 
bemærket fra bestyrelsens side at der var en god egenkapital i vores laug, men at det var 
nødvendigt hvis der i fremtiden skulle opstå problemer som ville kræve juridisk assistanse 
hos laugets medlemmer. 
  
-          Dennis Stentebjerg Hansen modtog ikke genvalg, og Lars Knudsen blev foreslået og 
valgt. Herudover var der genvalg til Gert Elbæk og Jan Hjeds. 
  
-          Ved valg af suppleanter var der genvalg til Anders Beck, Claus Lillemose og Mogens 
Ulriksen. 
  
-          Som revisor blev Thorkild Bruun Jensen genvalgt. 
  

Efter general forsamlingen fik forsamlingen to faglige  indlæg fra cand.agro.,ph.d. Kasper 
Jakob Skovgård Jensen og cand.agro. Jan Hjeds. 
  
Uddrag ag begge indlæg er at finde på vandløbslaugets hjemmeside. 
  
 


