
Referat  ar bestyrelsesmøde i Nordfyns Vandløbslaug efterfølgende kaldet NVL d.31 marts 2015.04.2015 

Til stæde var  Dennis Stentebjerg, Gert Elbæk, Ole Mogensen, Claus Lillemose, Jan Hjeds, Jesper Hyldal. 

Peter Jacobsen. Steen Rasmussen 

Afbud fra Anders Beck, Michael E Andersen, Mogens Ulriksen. Preben Guldberg 

 

Evaluering af generalforsamling:  Der var tilfredshed hele bordet rundt med generalforsamlingen og 

enighed om at det var et set up som skulle bruges igen. Dennis ville snarest bestille Tingstedet til næste 

generalforsamling som efter vedtægterne skal afholdes hvert år tirsdag i ude 6. 

 Bestyrelsen konstituerede sig således:   

Formand….. Dennis stentebjerg 

Næstformand…. Michael E Andersen 

Kasser….Jesper Hyldal 

Sekretær… Steen Rasmussen 

 

Støtte til erstatningssag:  Det blev diskuteret om lauget skulle støtte en evt. erstatningssag mod kommunen 

for dårlig oprensning, med efterfølgende tab i markerne til følge.  Jan Hjeds mente at en forundersøgelse 

ville koste mellem 50-80.000. Jan vil høre Robert Nødebo Poulsen om han kan/vil lave dette materiale. Hvis 

det kommer til en retssag vil NVL bidrage med op til 40.000 kr under forudsætning af at de involverede 

lodsejere selv ville komme med et tilsvarende beløb. For at en retssag kan blive anlagt er det en 

nødvendighed at de involverede lodsejeres  retshjælpsforsikring anderkender dækningen. Peter Jacobsen. 

undersøger dette. 

Jan Hjeds tager kontakt til adv. Håkon Djurhus om han syn på udfaldet af en evt. retssag. 

Der var i NVL en generelt positiv stemning over for en retssag såfremt de ovenstående forudsætninger var i 

orden . Gert Elbek mente at NVL måske skulle følge  en lidt mere dialogsøgende linje overfor forvaltningen. 

Alle var enige i at der kunne bevilges 40.000 kr.  

 

Fremtidig adfærd overfor forvaltning:  Kommunen trækker alle handlinger i langdrag og som udgangspunkt 

fortsætter NVL men en linje hvor vi involvere såvel administration som aktuelle politikere. Der var enighed 

om at det i fremtiden bliver nødvendigt at skærpe kursen overfor forvaltningen, da den aktuelle situation 

med at blåt flertal skal bruges konstruktivt. 

 

 



Der undersøges mht.. Terminer for oprensning/ Vandløbspleje.  

Orientering om Designvandspejl/ arbejdsgruppe:  Der har været afholdt et møde sammen med 

forvaltningen om emnet.  Fra Forvaltningens side blev emnet modtaget meget dårligt, og ud fra den 

fremsendte projekt beskrivelse ligner det en bevidst misforståelse. Der arbejdes videre med at skaffe penge 

til at færdigudvikle design vandspejl projektet. 

 

Udpegning af §3 beskyttede vandløb: Dennis og Steen arbejder videre med emnet. 

 

Klassifikation af vandløb i vandplanerne:  NVL skal forsøge at hjælpe kommunen til at klassificere vandløb 

på samme måde som NVL gjorde det i sidste hørringsfrist d 22/10 2014. NVL fik ikke noget ud af arbejdet 

men hvis kommunen laver tilsvarende høringssvar vil dette være den bedste mulighed. Politikkerne 

kontaktes. 

 

Medlemsmøde om høringssvar og vandløbs app: Der skal holdes medlemsmøde om høringssvar enten 29-

29 april eller 5-6 maj. Der skal laves en enkelt og overskuelig model som kan gøre at der kommer så mange 

høringssvar som muligt. Jan kontakter først Erik Jørgensen  L&F for hjælp til en sådan model. Alternativt 

kontaktes Patriotisk selskab og/eller Centrovice for den del af et høringssvar som ligger uden for NVL´s regi. 

( Primært kvælstof tildeling ) 

På medlemsmødet skal der være en fremvisning af vandløbs app. Jesper og Dennis  sørger for en 

præsentation. 

 

Pilotprojekter omkring Bybækken og Lunde å:  Der har været mail korrespondance  mellem NVL og 

kommunen.  NVL Venter stadig på gravemaskinen, og vi må se om kommer lige  efter Påske,  I denne og 

andre lignende sager vil vi i fremtiden hvis det er nødvendigt benytte os af afgørelsen i Natur og miljø 

klagenævnet fra Sorø.  

Ole Mogensen gennemgik sagsforløbet omkring Bybækken i Bogense. NVL (arbejdsgruppen)har være til et 

møde med forvaltningen som havde et uventet tema. Der var fra kommunen nu lagt op til at der skulle 

laves et område som skulle virke om bufferzone. Der blev foreslået en strækning med genslyngning. Projekt 

prisen blev fra rådgivende firma anslået til 2-3 mill kr. NVL ( Dennis ) kontakter ”Poul dozer” for en pris ide 

på alternativ opgravning af afvandingskanal. Ole Mogensen og Mikael Eg kommer retur med en avt. 

Løsningsmodel som Poul Dozer kan give et overslag på. 

 

 

 



 

 

 


