11. bestyrelsesmøde, afholdt tirsdag d. 18. marts på Hofmannsgave.

1. Konstituering.
Formand: Dennis Stentebjerg Hansen
Næstformand: Mikael Eg Andersen
Kasserer: Jesper Hyldal
Sekretær: Ove Eriksen

2. Kort evaluering af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen forløb godt, med ca. 50 deltagende medlemmer samt gæster. Der var tilfredshed med
at afvandingsinteresser prioriteres højt i Nordfyns Kommune jævnfør politikernes udmelding.
Jan Hjeds' faglige indlæg var godt, og bør gentages næste år, evt. med indlægsholder fra foreningen Danske
Vandløb.
Det anses som positivt, at generalforsamlingen valgte at fastholde kontingentets niveau trods bestyrelsens
forslag om en halvering. Dette vil alt andet lige give større mulighed for at analysere og indkøbe
ekspertbistand til aktuelle sager samt til annoncering.
Tingstedet fungerer fint som mødested, og Ove booker lokale til næste års generalforsamling, som er
fastlagt til tirsdag den 3. februar 2015.
Anders nævnte, at betaling af kontingent kan være besværligt for nogle. Desuden mangler nogle af vore
medlemmer en email-adresse, mens andre har skiftet mailadresse uden at vi har fået besked. Der ligger en
opgave for bestyrelsens medlemmer i at hjælpe med disse praktiske problemer.
Ove sørger for opdatering af bestyrelsens medlemmer på hjemmesiden samt andre rettelser. Der skal være
en rubrik på forsiden, der hedder BLIV MEDLEM. Det forsøges at få foreningens mail vandlaug@gmail.com
til at videresende direkte til Dennis' e-mail.
3. Siden sidst.
Rigsrevisionen har udtryk skarp kritik af processen med at indføre vandplaner. Det er samme kritik som
landbruget har fremført længe.
Høringssvarene fra december 2013 ( knap 7000) er lagt på naturstyrelsens hjemmeside. der er
tilsyneladende ikke rettet meget fra tidliger høringer; bl.a. er der et eksempel fra Syddjurs Kommune hvor
kontrol af et vandløb 4 gange har måttet opgives, fordi vandløbet var udtørret. Alligevel optræder det
stadig med indsatskrav i vandplanerne.

Nordfyns Vandlaug er repræsenteret i 2 af de netop udpegede vandråd, nemlig Lillebælt/Fyn med
sekretariat i Assens, samt Odense Fjord med sekretariat i Odense. Jan var administrativt udpeget, men
kunne ikke deltage. Til Lillebælt/Fyn blev i stedet udpeget Gert Elbæk, og til Odense Fjord blev Mikael Eg
Andersen udpeget. Jan informerer begge sekretariater. Dennis deltager som repræsentant for Patriotisk
Selskab. Nordfyns Kommune er i begge de tilhørende hovedvandoplandstyregrupper repræsenteret af
Rene Lundegaard.

Lektor Carsten Tilbæk Petersen og Professor Hans Chr. Bruun Hansen, Københavns Universitet, Science,
Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Miljøkemi og –fysik, har udarbejdet to notater , som sort på hvidt
påviser konsekvenserne af en reduceret vandløbsoprensning. Essensen er at overfladen af vand skal være
under drænudløb, eller kan man godt opgive dyrkning af drænede arealer, eller godt halvdelen af Danmark!
Dette materiale vil være en væsentlig argumentation i forberedelsen af 2. generations vandplaner. Samtidig
anvises sandfang samt plantning af træer som anvendelige indsatsmuligheder, der ikke påvirker
afstrømning.
4. Eventuelt.
Mikael tager kontakt til Jacob Preil hos Nordfyns Kommune, og orienterer om formandsskiftet. Samtidig
følger Dennis kontakten op for at høre hvad der aktuelt er undervejs med vandløbsforvaltningen, evt.
revurdering af regulativer mv.
Jan kunne berette fra Vandløbsforum at afstrømningen er 1,5-1,7 gange normeringen af vore vandløb, dels
på grund af øgede nedbørsmængder samt større afstrømning fra befæstede arealer i byerne.
Som ny formand i Danske Vandløb er valgt Torben Heisel, Rødekro
Basisanalyse for 2. generation vandplaner er på nettet; Jan sender et link til bestyrelsen.

