Referat af generalforsamling Hjordkær Bolderslev Uge Vandløbslaug
Torsdag d. 10. marts 2016 kl. 19.30 på LandboSyd
Formand Peter Hell bød velkommen og tog hul på dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent:
Andreas Bonde blev valgt som dirigent og Britt Paulsen blev valgt som referent.
Andreas henviste til at generalforsamlingen var annonceret i flg. Vedtægterne på LandboSyds
hjemmeside og LHNs hjemmeside med 14 dages varsel, og dermed lovligt indvarslet.
Derudover er der sendt indbydelse til generalforsamling ud pr. mail / brev sammen med
kontingentopkrævning.
2) Valg af 2 stemmetællere:
Bent Sørensen og Britt Paulsen blev valgt som stemmetællere.
3) Bestyrelsens beretning:
Formanden aflagde beretning om de ting, lauget har arbejdet med i det forgangne år.
Sidste år besluttede generalforsamlingen at tage to områder ud til pilotprojekt og prøve at
etablere en dialog med Anders Skau fra Aabenraa Kommune og Søren Nagstrup Nielsen fra
Materialegården om den praktiske gennemførelse af vandløbsvedligeholdelsen. Dette
lykkedes både med området ved Kastvrå Bæk, og ved Bolderslev, hvor der begge steder kom
en dialog i gang om hvordan vandløbsvedligeholdelsen bliver udført, og hvilke ønsker og
rationaliseringsmuligheder, der er. Der er taget referat af begge besigtigelser, og de
pågældende lodsejere har efterfølgende selv kontakten til kommunen om det videre forløb.
Derudover tog Peter Hell et møde med kommunen og materialegården om kørselsruter,
overkørsler mv. i Søderup Å oplandet, hvilket har ført til større tilfredshed med
vandløbsvedligeholdelsen i dette område. Sønderjyske Vandløb har bistået ved de 3
projektforløb.
Lauget har deltaget i udarbejdelse af høringssvar til fællesregulativ for kommunens vandløb.
Sønderjyske Vandløb har holdt møde i Tinglev og orienteret og samlet input til høringssvaret.
Peter Hell og Andreas Bonde har på vegne af vandløbslauget holdt besigtigelsestur med
medlemmer af Teknisk Udvalg. Der blev taget referat, men der er adskillige punkter, som
bestyrelsen savner opfølgning på. Vedligeholdelsen bliver udført med for stort materiel, så
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brinkerne skades, der fjernes enkelte træer, hvor der kunne være behov for at fjerne en hel
masse, oprenset grøde bliver lagt langt inde i marken – mv.
Peter henviste til de store oversvømmelser ved juletid, som mange har oplevet, på trods af at
den mængde, der kom pr. dag ikke var så stor, og påpegede behovet for fremtidige
reguleringer, så der kan afledes mere vand. Kommunen er ikke rigtig klar til det.
Regnvandsbassiner til at tilbageholde og forsinke vandet er ikke en tilstrækkelig løsning, da
det blot giver en udjævning af belastningen, men ikke sikrer, at mere vand kan ledes væk.
Peter påpegede, at hyrdebrevet fra Eva Kjær Hansen til kommunerne om at påse at
vandløbsvedligeholdelsen gennemføres på en måde, så vandafledningen sikres, lægger pres
på kommunalpolitikerne for at prioritere dette område.
Lovforslag fremsat af Venstre om at ændre formålet med Vandløbsloven, så
vandafledningshensynet igen bliver det primære, er endnu ikke gennemført, men
forhåbentlig lykkes det at få flertal for det.
For nylig har Christian Thomsen fra Bolderslev sat gang i en undersøgelse af
afvandingsforholdene i forbindelse med okkersøen ved Stormsgårde (Søderup Å), hvor det
ser ud til at udløbet er så højt, at det får vandet til at stuve ovenfor okkerbassinet.
Peter takkede i øvrigt Bent Sørensen for dennes indsats på vandløbsområdet i Teknik- og
Miljøudvalget, og Britt Paulsen for hendes arbejde gennem landboforeningen og Sønderjyske
Vandløb.
Debat om beretningen:
Der blev spurgt, om der ikke kunne arbejdes med mere præcise deadlines i forhold til
kommunen, og aftaler om oprensning, så tingene ikke trækker ud i langdrag.
Det arbejder vi på.
Bent Sørensen, Formand for Teknik og Miljø i Aabenraa Kommune tog ordet og påpegede, at
der er sket meget de sidste par år. I 2015 blev der holdt 2 møder med Teknisk Udvalg,
Sønderjyske Vandløb og laugsrepræsentanterne. Der er gennemført nyt udbud af
vandløbsvedligeholdelsen, hvor det er forlangt at en stor del af vedligeholdelsen skal
gennemføres med en lille mejekurv, for at undgå skader og for bedre at kunne komme til.
Bent Sørensen takkede for lodsejernes samarbejdsvilje og hjælp mht. bortskaffelse af
afskårede buske og træer.
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Mht. pilotprojekterne er det vigtigt, at de enkelte lodsejere får snakket sammen indbyrdes og
bakker op om en talsmand, der kan tage dialogen med kommune / entreprenør, så der ikke
fremsættes modsatrettede ønsker og krav.
Okkersøerne – der er gjort et stort arbejde i 2015 med at få renset sand og okker op i to af
bassinerne, på baggrund af rapport, som kommunen fik udarbejdet.
Den reguleringssag, der ligger til grund for okkerbassinet i Søderup å skal gøres ordentligt
færdig, også selv om det måtte kræve en reguleringssag.
Der blev spurgt om opmåling i vandløb – Peter Hell svarede, at hvis man er i tvivl om
bundkoten i ens vandløb, skal man kontakte Anders Skau, som måler op og kontrollerer om
bundkoten er overholdt.
Klimasikring – vandløbene skal dimensioneres til at kunne aflede 1,5-2 x så meget vand.
Christian Thomsen mente, at det vil være svært at få lov at sænke vandstanden – at grave
vandløbene dybere, men at der er behov for at gøre vandløbene bredere.
Hermed blev formandens beretning taget til efterretning.
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab:
Kasserer Jørn Friis Møller fremlagde det reviderede regnskab. Der har været 51 betalende
medlemmer i 2015, hvilket er tilfredsstillende ud fra medlemsgrundlaget.
Der har været en indtægt fra kontingent på 20480 kr. og udgifter for 14.828 kr. – primært til
sekretær bistand fra Britt Paulsen. Lauget har således en egenkapital pr. 1.1. 2106 på 15.941
kr.
Regnskabet blev godkendt.
5) Behandling af indkomne forslag:
Der var ikke kommet forslag, men bestyrelsen havde drøftet budget for 2016 mht. om der
skal gives tilskud til nogle projektområder eller bruges konsulenttimer på nogle områder
indenfor laugets område. Peter efterlyste forslag til indsatsområder. Uge Bæk blev foreslået,
og Porsåens øvre del og Terkelsbøl Å blev også foreslået. Okkerbassinerne blev også nævnt.
6) Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2017):
Kontingentet fastsat til uændret 400 kr. + moms.
7) Valg af bestyrelse og suppleanter:
Til bestyrelsen blev Jørn Friis Møller, Peter Hell og Søren Dalgård Hansen genvalgt. Johannes
Jørgensen genopstillede ikke, i stedet for ham blev Thomas Thomsen fra Bolderslev valgt.
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Som suppleanter blev valgt Jesper Nielsen og Evald Meilandt.
Peter takkede Johannes Jørgensen for sin indsats, både som vandløbsmand i Tinglev
Kommune, og for hans indsats i vandløbslaugets bestyrelse.
8) Valg af revisor og revisorsuppleant:
Som revisor blev Svend Carstensen valgt, og som revisorsuppleant Bent Samsøe Iversen.
9) Evt.
Jesper Lyngbak spurgte til hvorfor man ikke nogen gange kan køre med en skovl i stedet for
en mejekurv og få renset vandløbene op i bunden. Flere bakkede op om behovet for at få
renset i bunden.
Efter generalforsamlingen holdt Britt Paulsen et oplæg, der uddybede nogle af punkterne i
formandens beretning, bla. om okkerbassinet i Søderup Å-systemet, og høringssvaret til
kommunens forslag til nyt regulativ. Der blev spurgt til hvordan tidshorisonten er for at få det
nye fællesregulativ færdigt, men det kunne der ikke gives konkret svar på.
Britt Paulsen fortalte derefter lidt om de udfordringer, man må forvente, hvis man går i gang
med en regulering af vandløb i Vidåsystemet. Man skal være klar over, at med mindre man
kan lave en løsning, der skaber bedre afvanding hele vejen ud til havet, så vil en øget
afvanding i ét område i mange tilfælde give mere vand hurtigere længere nedstrøms i
systemet. Man skal også være klar over, at det er nødvendigt at samarbejde bredt, fordi man
ellers vil risikere omfattende klager. Der mangler en ramme for offentlig medfinansiering,
med mindre man kombinerer med vådområdeprojekter eller andre miljøtiltag.
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