Referat af generalforsamling Hjordkær-Bolderslev-Uge vandløbslaug d. 23. februar
2017 på LandboSyd
1) Valg af dirigent og referent: Næstformand Andreas Bonde blev valgt til dirigent, og Britt Paulsen,
LandboSyd til referent
Andreas Bonde konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jf. vedtægterne, da den
havde været annonceret 14 dage forinden på LandboSyds og LHNs hjemmesider, og derudover på
Sønderjyske Vandløbs hjemmeside.
2) Valg af 2 stemmetællere: Anders Skau og Britt Paulsen blev valgt som stemmetællere.
3) Bestyrelsens beretning og debat om beretning
Peter Hell gjorde rede for vandløbslaugets arbejde i 2016:
Året har ikke været præget af så stor og pludselig regn, så der har ikke været så akutte
afvandingsmæssige problemer.
Lauget har deltaget i møde med Aabenraa Kommunes tekniske udvalg i efteråret, og er med
til at fastholde fokus på nødvendigheden af en effektiv vedligeholdelse
Der er afsat ekstra midler i flere omgange til vandløbsvedligeholdelse og fjernelse af træer og
buske. Kommunen er ved at være kommet godt efter træer og buske langs med vandløbene,
dog er det vigtigt at pil til stadighed bekæmpes med stødsmøring med Round Up
2016 var første år med nyt udbud, hvor Hededanmark kom ind og overtog den nordlige del
af kommunens vandløb. Da vedligeholdelsen blev udbudt i 3 meget store områder, så var der
ikke så mange, der bød. Licitation er både godt og skidt, da det kræver at man er meget
omhyggelig med at definere den opgave, der skal løses.
Der blev henvist til nogle situationer, hvor der har været for dårlig kommunikation mellem
Vej og Park, og vandløbsfolkene på kommunen, f.eks. i forbindelse med udskiftning af rør
under veje, hvor man måske havde kunnet gå lidt op i dimension, eller lagt røret lidt dybere,
hvis man havde koordineret indsatsen.
Brinkudskridninger er et problem, fordi faskinpælene bliver gamle og bliver hevet med op
ved vandløbsvedligeholdelsen.
Profilerne er mange steder meget stejle, så vandløbene underminerer brinkerne. Kommunen
er begyndt at brinksikre med sten.
Kommunens folk arbejder sammen med Materialegården på at udvikle nye metoder til
maskin-vedligeholdelse, til at gøre vedligeholdelsen effektiv og skånsom på én gang.
Der er blevet foretaget en del opgravning af bundmateriale på strækninger, hvor det ved
opmåling har vist sig nødvendigt i forhold til regulativet.
Det kan være, at der kunne være basis for at lave nogle sandfang, så noget af det materiale,
der vandrer i vandløbene, kunne fanges højere
Der er aftalt et møde med kommunens praktikere og repræsentanter for laugene i juni 2017.
Lauget har lagt lidt arbejde i at undersøge forholdene omkring okkerbassinet i Hjolderup, da
lodsejerne har mistanke om at det kan være konstrueret forkert, og have en vandstuvende
virkning i forhold til arealerne ovenfor.
Kommunen har fået lavet en konsulentrapport og en modelbereging. Ifølge modellen skulle
der ikke være nogen vandstuvning: kommunen er nu i gang med nogle målinger med henblik
på at undersøge, om virkeligheden faktisk også er som modellen.

Kommunens udspil til nyt vandløbsregulativ er tilsyneladende gået i stå bl.a. på grund af det
omfattende høringssvar, der kom fra Sønderjyske Vandløb.
Så længe, der ikke er vedtaget et nyt regulativ, så gælder de gamle
vedligeholdelsesbestemmelser og terminer. Måske bliver det overhalet indenom af ny
lovgivning og ny vejleding om grødeskæring.
Der bliver nedsat et nyt vandråd for hvert hovedvandopland i 2017. Vi forventer at
Sønderjyske Vandløb, Danske Vandløb og Landbrug og Fødevarer vil være repræsenteret i
det, men det er uklart om der også vil være mulighed for at lokale vandløbslaug vil kunne
være repræsenteret.
Det nye vandråd skal især se på om der er nogle små vandløbsstrækninger, der skal tages ud
af planerne, da de ikke har chance for at opfylde miljømålene.
Formanden takkede Anders Skau for et godt samarbejde, og Britt Paulsen for sekretærbistand og bestyrelsen for deres arbejde.
Der var ingen spørgsmål til beretningen, der blev taget til efterretning.
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Jørn Friis Møller fremlagde det reviderede regnskab. Der har været færre betalende
medlemmer i 2016, så der var kun kommet 18.000kr. ind i kontingentindtægter. Der er brugt
ca. 32.000 kr. på konsulenthjælp til afholdelse af bestyrelsesmøder, besigtigelser bla. ved
okkerbassinet ved
Hjolderup, og forskellige andre opgaver. Det vil sige at overskuddet
fra 2015 er brugt op. Det er vigtigt at der bliver sendt fakturaer ud til alle, der kunne tænkes
at have interesse i vandløbslauget, så lauget kan have nogle penge at gøre godt med.
Regnskabet blev godkendt uden indvendinger.
5) Indkomne forslag: Ingen.
6) Fastsættelse af kontingent for 2018: uændret 400kr.- + moms
7) Valg af bestyrelse og suppleanter:
Vandløbslauget for Porså / terkelsbøl Å med HC David i spidsen har nedlagt sig selv, og nogle
af lodsejerne ønsker at melde sig ind i Hjordkær-bolderslev-Uge laug, hvilket de er meget
velkomne til.
I den anledning har Viggo Brodersen ønsket at indgå i bestyrelsen som repræsentant for
Porså / terkelsbøl området.
Da vedtægterne giver mulighed for max 8 medlemmer af bestyrelsen, blev Viggo Brodersen
valgt som suppleant, og bliver inviteret med til bestyrelsesmøderne.
I øvrigt var Jep Jepsen, Andreas Bonde, Mathias Jessen og Manfred Andresen på valg, og de
blev alle genvalgt.
Som suppleanter blev således Viggo Brodersen og Jesper Jessen valgt.
8) Valg af revisor og revisorsuppleant:
Sven Carstensen modtog genvalg som revisor ,og Bent Samsøe Iversen blev valgt som
revisorsuppleant.
9) Evt.

Det blev fremført, at træer langs vandløbene skal fjernes, og ikke bare skæres ned. Peter
mente at så længe kommunen holder fast i at pensle stødene med Round Up, så virker det
rimeligt.
Viggo Brodersen fortalte om et styrt i Terkelsbøl Å som er udlignet nedstrøms – det er som
om vandet ikke rigtig vil trække ved nedstrøms.
Der var lidt diskussion om bundkoterne i Terkelsbøl Mose, og at det er svært at få vandet
væk fra arealerne ovenfor.
Det har også indgået i LandboSyd og LHNs fælles høringssvar til Natura 2000 handleplanen
for Terkelsbøl Mose.

Herefter var der et længere indlæg ved Anders Kjær Skau, tilsynsassistent på vandløb i Aabenraa
Kommune. Anders fortalte om mange ting, bla. udfordringer med udtjente rørlagte vandløb,
vedligeholdelse med forskelligt materiel i de forskellige vandløb, brinksikring med sten, gps-udstyr
til kontrol af bundkoter i forbindelse med grødeskæring osv. fjernelse af træer og buske, og
samarbejde med lodsejerne i konkrete aftale om at fjerne træerne. Tak for et fint og oplysende
indlæg.

