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Referat af generalforsamling, Hjordkær-Bolderslev-Uge vandløbslaug 
Onsdag d. 25. marts 2015 kl. 19.30 på LandboSyd 
 

1) Valg af dirigent og referent:  
Peter Hell bød velkommen og startede med at foreslå næstformand Andreas Bonde som dirigent og 

Britt Paulsen som referent. 

Dette blev vedtaget, og Andreas fortsatte med at konstatere at generalforsamlingen var annonceret i 

hht. Vedtægterne, da det havde været annonceret på landboforeningernes hjemmesider 14 dage før, 

og sendt ud med posten til medlemmerne, så det var modtaget d. 10. marts. 

 

2) Valg af 2 stemmetællere 
Som stemmetællere blev valgt Bent Sørensen og Erik Kristensen. 

 

3) Bestyrelsens beretning og debat om beretning 
Peter Hell aflagde en udførlig beretning om det arbejde, bestyrelsen har lavet i det forgangne år.  

Der har været holdt møder med Aabenraa kommune inkl. Teknisk Udvalg, hvor 

vandløbsvedligeholdelse, nedskæring af træer og buske, stødsmøring med Glyfosat samt tilsyn blev 

drøftet. Der er ansat en ny tilsynsførende i Aabenraa Kommune, Anders Kjær Skau, som tidligere har 

arbejdet for LandSyd, og som indtil videre har gjort et godt indtryk mht. til at have praktisk sans for 

afvandingsbehov og problemløsning.    

En håndfuld landmænd deltog i møde arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening vedr. 

klimasikring. Her havde Niels Julsgaard et indlæg, hvor han nævnte, at det kunne blive aktuelt at 

opmaganisinere vand i naturområder som f.eks. Tinglev Mose. Dette lyder ikke så heldigt set i lyset af, 

at der allerede er problemer med høj vandstand og forsumpning i Tinglev Mose og Terkelsbøl Mose. 

Peter Hell understregede i den forbindelse behovet for at få ansat en hydrolog i kommunens 

forvaltning, til at håndtere problemstillinger om afvanding og klimasikring.  

Peter Hell har holdt møder med kommunen om udledning af vand fra befæstede arealer i Søderup Å 

systemet. Kommunen havde stillet i udsigt, at der ville blive taget fat i problemstillingen, i forbindelse 

med et forventet nyt forslag til lokalplan for DSSM -  dette projekt er dog ikke kommet videre, og 

sagen er derved gået i stå. Der har indtil videre ikke kunnet spores interesse hos kommunen for at 

påbegynde en reguleringssag for Søderup Å. 

 

Peter Hell viste div. Billeder taget mellem jul og nytår, for at vise problemstillinger vedr. store 

vandmængder og manglende vedligeholdelse. 

 

Der er sat et arbejde i gang, dels fra lodsejer-side og dels fra kommunens side med hensyn til at 

vurdere, hvad der er nødvendig vedligeholdelse af okkerbassiner. Kommunen har sat et 

konsulentfirma på, og Peter Hell og en gruppe lodsejere omkring Søderup Å har fået lavet en 

opmåling ved LandSyd. 
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Der har i løbet af det forgangne år været kørt nogle erstatningssager i Taksationssystemet. Aabenraa 

Kommune har måttet betale erstatning til 3 lodsejere for skader som følge af manglende 

vedligeholdelse. Bestyrelsen vil langt hellere at kommunen bruger penge på vandløbsvedligeholdelse, 

end på sagsomkostninger og erstatninger. 

 

Kommune har indvilget i at forsøge et samarbejde mellem lodsejere i nogle områder, og kommunens 

materialegård. Bestyrelsen vil meget gerne at kommunens tilsynsførende deltager i dette samarbejde, 

så det kan afklares med det samme, hvad der kan  indgås aftaler om. 

 

Bestyrelsen oplever således at der stadig er arbejde, der skal gøres for at bearbejde kommunen i 

retning af bedre vedligeholdelse, men også at der sker fremskridt i den retning. 

 

Udvalgsformand Bent Sørensen tog ordet, og gav udtryk for at kommunen gerne vil være i dialog med 

laugene, men at det kræver at laugene snakker godt sammen indbyrdes og koordinerer deres 

henvendelser, når der er noget, der vedrører flere lodsejere. 

 

Kommunen har i kraft af et antal sager i taksationssystemet lært, at regulativbundkoter skal tages 

alvorligt.  

Kommunen vil fremover i højere grad træffe afgørelse, hvis kommunen mener, at et vandløb er 

vedligeholdt tilstrækkeligt, for at sagerne kan blive prøvet i klagesystemet frem for at trække i 

langdrag mellem borger og kommune. 

Kommunens nye tilsynsførende har fået mandat til at tage stilling til de fleste dagligdags 

problemstillinger, så tingene kan blive løst hurtigt og smidigt.  

Der er ikke taget konkrete beslutninger om at tillede større mængder regnvand til fks. Tinglev 

Mose.  Det fremgår dog af kommunens klimasikringsplan, at naturområder kan anvendes til 

opmagasinering af nedbør. 

 

Derefter debat, hvor der fremkom forskellige synspunkter og kommunentarer:  

 

- Det er allerede er flere år siden, at lodsejerne i Terkelsbøl og Gåskær Mose havde borgmester 
Tove Larsen med ude og se den høje vandstand i Terkelsbøl Mose, hvor hun bemærkede, at det 
kunne hun godt forstå, at lodsejerne havde svært ved at leve med. Og om ikke det var noget, som 
den nye borgmester og udvalgsformand kunne tænke sig at tage fat i. 

 

- det ville have været fint, om kommunen havde informeret de pågældende lodsejere om at de 
satte et projekt i gang vedr. konsulentundersøgelse af okkerbassinerne, så de ikke havde haft 
behov at hyre en landmåler. 

 

- Hvorfor graver kommune ikke bare den lukkede kanal ved okkerbassinet ved Vollerup op, så 
skulle det problem være løst. 

 

- Entreprenørerne oplever, at forvaltningen er så meget efter dem, hvis de graver den mindste 
smule i et vandløb 

 

- Opmagasinering af vand er ikke hensigtsmæssigt – heller udvide vandløbsprofiler (man udvider 
også veje, i stedet for at bygge parkeringspladser) 

 

- Regulering af vandløb bør være en mulighed – og ikke kun i byen (Mølleåen) 
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- Sønderborg kommune har talt om at lægge blanketmateriale vedr. regulering af vandløb, så det 
bliver lettere for lodsejere at gå i gang med 

 

- Bunden bør svinge omkring den regulativmæssige bund – der må graves 10 / 20 cm under 
regulativbunden, for at sikre, at der er plads til nye aflejringer. 

 

- Når vandhastigheden falder, så aflejres en masse sand. Det kræver, at der bliver renset op 
hyppigere. 

 

- Det er rigtig vigtigt, at der hele tiden bliver meldt ind til kommunen, hvis der er nogle forhold, der 
ikke er i orden. Brug mail og billeder, så meget I kan. 

 
- Det er ikke altid hos den tilsynsførende, at tingene strander. Tit og ofte er det inde på kontoret. 
                                                                                                                                                                                       

                                              

4) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Jørn Friis Møller gennemgik regnskabet. Der har været ca. 48 betalende medlemmer i 2014. Der kan 

måske i fremtiden gives tilskud til   opmålinger eller konsulenthonorar, hvis en gruppe medlemmer 

har en vanskelig sag, men i lige nu er egenkapitalen ikke så stor, at det kan bære, hvis der er mange, 

der gerne vil have tilskud. Regnskabet er revideret af Svend Carstensen.  

 

5) Behandling af indkomne forslag 
Britt Paulsen, der er laugets sekretær, havde foreslået en vedtægtsændring med hensyn til 

annoncering af generalforsamlingen. 

Forslaget blev vedtaget, hvilket betyder, at det fremover er et krav, at generalforsamlingen 

annonceres på LandboSYds og LHNs hjemmesider 14 dage forinden for at være rettidigt indvarslet, og 

i øvrigt informeres LRS og Slf, så de kan annoncere på deres hjemmesider, hvis de synes. Dagsorden 

lægges på Sønderjyske Vandløbs hjemmeside, og medlemmerne af lauget får direkte besked hvis 

deres adresser eller mailadresser er lauget bekendt. 

 

6) Fastsættelse af kontingent for det kommende år.  
Kontingentet blev fastsat til 400 kr. + moms igen. 

 

7) Valg af bestyrelse og suppleanter 
På valg var Jep Jepsen, Andreas Bonde, Mathias Jessen og Manfred Andresen. Alle modtog genvalg, og 

der var ingen modkandidater. 

Som suppleanter blev Hannah Bahnsen og Thomas Andresen genvalgt. 

 

8) Valg af revisor og en suppleant 
Svend Carstensen (revisor) og Bent Iversen (suppleant) blev genvalgt. 

 

9) Eventuelt 
Projekt omkring samarbejde med Aabenraa Kommunes vandløbstilsyn og materialegård blev drøftet. 

Christian Thomsen, Bolderslevskov og Thorbjørn Staugaard, Torp, var interesserede i at gå med i 

sådan et samarbejde.  Britt kontakter dem efterfølgende og hjælper med kontakten til kommunen. 

 

 

 

 


