
 
 
Hjordkær-Bolderslev-Uge vandløbslaug 
 

Referat af generalforsamling d. 9. april 2014 
 
Onsdag aften d. 9. april holdt Hjordkær-Bolderslev-Uge Vandløbslaug generalforsamling på  LandboSyd. Et 
af formålene med lauget er at opbygge en god kontakt til Aabenraa Kommune, der står for 
vedligeholdelsen af de offentlige vandløb i laugets område.  Derfor havde bestyrelsen inviteret borgmester 
Thomas Andresen til at indlede generalforsamlingen med at fortælle lidt om kommunens ambitioner på 
vandløbsområdet.  
 
Borgmesteren takkede for invitationen, og fortalte om de udfordringer, kommunen står over for i forhold til 
at sikre vandafledningen, samtidig med at natur- og miljøhensyn også tilgodeses. Borgmesteren nævnte 
også tiltag på klimaområdet, hvor landbrugsjord kan komme i spil. Kommunens forvaltning vil gerne i dialog 
med lodsejerne og opfordrer til at man kontakter forvaltningen, hvis man oplever vandløb, der trænger til 
særlig vedligeholdelse. I forhold til at finde flere penge til vandløbsvedligeholdelse, bejlede borgmesteren 
til de fremmødte landmænd om at hjælpe med at skabe nogle indgange til arbejdsmarkedet for ledige 
borgere. Nogle af de tilstedeværende landmænd gav udtryk for temmelig blandede erfaringer med ledige 
borgeres mødedisciplin. Formand for Teknisk Udvalg, Bent Sørensen, opfordrede til tæt dialog og 
videndeling mellem vandløbslauget og forvaltningen, med henblik på at få flyttet ressourcer fra 
”ambulancetjeneste” til systematisk opfølgning på om vandløbene overholder regulativerne.  
 
Peter Hell spurgte til kommunens rolle som tilsynsførende i forhold til Materialegården, der er entreprenør 
på de fleste vandløbsstrækninger i kommunen. Borgmesteren og udvalgsformanden fortalte, at 
Materialegården har sin egen økonomi og ikke er administrativt tæt forbundet med forvaltningen. Der blev 
ikke nærmere redegjort for hvordan tilsynet er tilrettelagt, eller hvordan forvaltningen følger op på, om 
Materialegården laver arbejdet tilfredsstillende, eller hvilke konsekvenser, det har, hvis arbejdet ikke er 
tilfredsstillende. 
 
Mathias Jessen fortalte om en god oplevelse, hvor han havde kontaktet kommunen, der havde konstateret, 
at der var ca. 30 cm sand i et vandløb, der skulle renses op. Dette var blevet gjort uden forsinkelse. Dog har 
der også været lidt problemer i forhold til nedskæring af hegn, at det afklippede materiale havner i 
vandløbene og skaber opstemninger.  
Kommunen har besluttet at pensle stød af buske, der bliver klippet ned, med noget ukrudtsmiddel, så de 
ikke skyder igen.  
 
 
Referat af selve generalforsamlingen: 
 
Valg af dirigent og referent: 
Som dirigent blev valgt Andreas Bonde og som referent Britt Paulsen, Sønderjyske Vandløb 
Andreas Bonde gjorde rede for hvordan generalforsamlingen har været annonceret – i Landbrugsavisen, på 
hjemmesider og med direkte mail / SMS til medlemmerne. 
 



Valg af stemmetællere: 
Som stemmetællere: John og Bent 
 
Bestyrelsens beretning og debat om beretning:  
Peter Hell aflagde formandens beretning: fra opstarten i foråret 2013, hvor de to laug Hjordkær-Bolderslev 
og Uge blev oprettet som ét laug, og hvordan han og Andreas Bonde har været i dialog med kommunen om 
et vandløb ved Alslev, hvor der nu er skåret træer og buske ned, men som  fortsat trænger til oprensning. 
Lauget har arbejdet på at få et fælles møde i stand med kommunen med repræsentanter for alle 
vandløbslaugene, dette lykkedes med det nye Teknisk Udvalg i marts 2014. Der blev stillet mange gode 
spørgsmål til kommunen, og der blev svaret på nogle af spørgsmålene på mødet. Vi afventer en skriftlig 
tilbagemelding fra kommunen på de mange spørgsmål. En gruppe af lodsejere med Peter Hell i spidsen har 
været i dialog med kommunen om vandafledning i Søderup Å-systemet, og bla. fra DSSMs befæstede 
arealer ved Hjordkær. Her presser Peter Hell videre på at der bliver fundet en varig løsning. 
 
Beretningen blev godkendt 
 
Godkendelse af vedtægter 
Andreas Bonde gennemgik forslag til vedtægter, der blev enstemmig vedtaget med nogle få rettelser. 
 
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Jørn Friis Møller fremlagde regnskabet, der blev godkendt. Der er ikke brugt penge på aflønning til 
bestyrelsen, men på sekretær- og opstartsassistance fra Britt Paulsen, Sønderjyske Vandløb. 
 
Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag 
 
Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
Kontingentet blev fastsat til 400 kr. + moms for 2014 og 2015, med henblik på at der kan udsendes en 
opkrævning på kontingent i foråret 2014 og så før generalforsamling i 2015. Fremover vil man være 
stemmeberettiget til generalforsamling når man har betalt kontingent. 
 
Valg af bestyrelse og suppleanter 
På valg var Peter Hell, Jørn Friis Møller, Johannes Jørgensen og Manfred Andresen. Alle blev enstemmigt 
genvalgt. Som suppleanter blev valgt Hannah Bahnsen (1. suppleant) og Thomas Thomsen (2. suppleant).  
 
Valg af revisor samt suppleant 
Revisor har i år været Svend Carstensen, Mellerup. Han blev genvalgt. Som suppleant for revisor blev valgt 
Bent S. Iversen. 
 
Evt.  
Under evt. blev drøftet forskellige oplevelser med vandløbsvedligeholdelse, bla. problemer med at 
hegnstråd bliver revet op når kommunen klipper buske ned langs med vandløbene, og så klippet i 
småstykker, der kan give problemer bla. i foder. 
 
 
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen på samme måde som hidtil : Formand Peter Hell, 
Næstformand Andreas Bonde, Kasserer Jørn Friis Møller. 
 


