
Referat af bestyrelesemøde i Nordfyns Vandløbslaug efterfølgende kaldet NVL d.8 

December 2016 afholdt hos Ole Mogensen. 

Tilstede var Dennis Stentebjerg, Gert Elbæk, Ole Mogensen, Claus Lillemose, Jan Hjeds, Jesper Hyldal, Peter 

Jacobsen, Michael E Andersen, Mogens Ulriksen, Preben Guldberg, Steen Rasmussen. 

 

1. Støtte til erstatningssag, hvad er status ? Sagen fortsættes-Peter Jacobsen tager kontakt til 

Advokat. Beskrivelsen er lavet og sendt til Håkon Djurhus.  Problemerne med afvanding er stadig 

massive og den planlagte sag vedrører 8 lodsejere.  Der er blevet foretaget delvis oprensning men 

af så lille et omfang at det ikke har afhjulpet problemerne. 

2. Ekstra ordinær oprensning af vandløb. Status fra Kommunen?.  Rigtig mange af pengene er blevet 

brugt i Bogense Bybæk i løbet af sommeren.  Vi skal fra NVL side komme med input på strækninger 

som ekstraordinært skal oprenses i kommende sæson. Dette gøres som et spørgsmål til 

medlemmerne i kontingent opkrævningerne. 

3. Nye Vandløbsregulativer.  NVL sidder i en projektgruppe som kommer med forslag til kommunens 

kommende vandløbsregulativer. NVL har indgivet bemærkninger som er blevet støttet af 

Centrovice, og Bæredygtigt Landbrug. Efter at en styringsgruppe har set på bemærkningerne skal 

arbejdet sendes til 2 rådgivnings firmaer som skal rådgive kommunen.  

4. Pilotprojekter omkring Bybækken og Lunde å.  Michael laver en forespørgsel på kommunen til 

projektet. Finn Gramvad kontaktes med henblik på snak med forsikringsselskabet. Vedr. Lunde å så 

har den ene logger været ude af drift, men virker igen. Der er observeret en indsnævring omkring 

cykelbroen ved udløbet.  Jesper Hyldal skriver et brev til kommunen hvor NVL opfordrer til at 

fortsætte projektet længere opstrøms landevejen. 

5. Noget nyt fra vandløb. …. 

6. Generel orientering siden sidst fra formanden, planlægning af generalforsamling.  På 

generalforsamlingen gentages oplysninger om vandløbs app. Knud Erik Tonge kontaktes.  Ændring 

af vedtægter vedr.dato fot afholdelse af generalforsamling. Den 23/2 bliver ny dato, og afholdelsen 

skal for så vidt det er muligt afholdes på Tingstedet i Søndersø, kl.19:00. 

7. Det Grønne Råd (Ole Mogensen ) .  Ole Mogensen har ikke nået at være med til så mange møder 

endnu, og indtil nu har der ikke været aktuelle emner for NVL.  

 


