
                         Generalforsamling i Gribskov Vandløbslaug 23-2-17 

 Dagsorden:  

1. Valg af dirigent og referent.  

2. Valg af 2 stemmetællere.  

3. Bestyrelsens beretning.  

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  

5. Indkomne forslag:  Der er ikke kommet nogle forlag. 

6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2018.  

7. Valg til bestyrelsen: Følgende på valg 

 

Bestyrelsesmedlem                      Anette Slesvig  

Bestyrelsesmedlem                      Kasper Hansen  

Bestyrelsesmedlem                      Thomas Larsen 

Bestyrelsesmedlem                       Finn Nielsen  

Bestyrelsesmedlem                       Morten Flygenring Larsen (modtager ikke genvalg) 

 

Valg af suppleant.                  Lars Prior 

Valg af suppleant.                  Steen Petersen 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant   

a. Revisor                    Søren Nielsen  

b. Revisor                         Nicolaj Hansen  

c. Revisorsuppleant         Svend Erik Jensen Tornegaard  

 

Medlemmer der ikke er på valg i år.  

a. Bestyrelsesmedlem                  Michael Andreasen   

b. Bestyrelsesmedlem                  Finn Petersen   

c. Bestyrelsesmedlem                        Enok Vestergaard   

d. Bestyrelsesmedlem                  Peter Godtfredsen   

  

9. Eventuelt.  

    

  Referat:  

1. Søren Hansen blev valgt som dirigent og konstaterede, at GF var lovligt indvarslet og 

beslutningsdygtig. Der er 28 fremmødte medlemmer.                                                     

Anette Slesvig blev valgt som referent.  

2. Nicolaj Hansen og Steen Pedersen blev valgt som stemmetæller.    

3. Bestyrelsens beretning. 

 
Vi har igen i år arbejdet med flere forskellige områder, der er det sædvanlige arbejde med at sikre 
at vandløbene vedligeholdes ordentligt i henhold til regulativerne.  
Så er der arbejdet med alle de store planer: Vandplanerne, og i år er der taget hul på en ny opgave 
fra kommunens side, som går ud på at alle regulativerne skal revideres.  
 



Opgaven med regulativerne er utrolig vigtig, da det er her, hvor der er risiko for, at der kan laves 
varig og lovlig skade på vandafledningen. Det er derfor meget vigtigt, at vi alle deltager når det 
kommer til at dreje sig om vandløb man kender noget til. 
Når der kommer forslag til nye regulativer i høring, vil vi lægge det på hjemmesiden, og så kan 
man tage kontakt til bestyrelsen, så kan vi sammen gå regulativforslagene igennem.  
Kommunens plan for arbejdet er, at man er startet på de vandløb hvor der af uforklarlige årsager 
ikke er noget regulativ, og det er  
 

 Ramløse Å 

 Den genåbnede Hessemose Å imellem Mårum og Ejstrup  

 Slettemose Å     som afvander til Søborg landkanal   1000m rørlagt ud af i alt 1300m 

 Saltrup renden   som afvander til Søborg landkanal. 
Herefter kommer vandløb med A/H regulativ som ikke længere er lovligt 6 stk. 

 Esrum Å 

 Esrum kanal 

 Højbro Å 

 Gurre Å 

 Søborg kanal 

 Søborg landkanal 

  
Herefter kommer resten i alfabetisk rækkefølge. 
Tidshorisonten for dette arbejde er der ikke nogen som kender, men jeg tror det vil tage flere år. 
Der er et regulativforslag til Ramløse Å i høring indtil d. 6 marts. Der har været holdt et åbent møde 
på rådhuset hvor der var mulighed for at spørge ind til forslaget og komme med sine egne forslag. 
Vi har sammen med Andreas været igennem forslaget, og prøver at få svar på flere spørgsmål. 
Det er vigtigt at forholde sig kritisk til tingene for det regulativ som bliver vedtaget det bliver 
gældende lov for vandløbet. 
 
Vandplaner… 
 
Det er en lang og til tider kedelig historie.  
Med hensyn til vandplan periode 1. som løber fra 2009 til 2015, så har der været utroligt mange 
sten på vejen, og derfor er det blevet udsat gang på gang, og der er ændret meget i planen. Det er 
blevet nævnt at Danmark ikke overholder bekendtgørelserne fra EU, og der har været tale om 
sanktioner osv. osv. 
 
Det grundlæggende problem er, at Danmark selv har meldt nogle målsætninger ind til EU som har 
været fuldstændig umulige at opnå. Man har taget alle små gravede grøfter og rørlagte vandløb 
med som naturlige og ønsket at lave dem til små naturperler med fiskeyngel osv. Det er ikke 
muligt, og derfor har der også været meget stor modstand imod mange af de indsatser, som man 
har foreslået. 
Virkeligheden er så småt begyndt at gå op for nogle af de kloge hoveder, og vandrådene skal nu til 
at vurdere om der skal tages flere vandløb ud af planerne, fordi det er kunstigt anlagt eller stærkt 
modificeret. 
Der er noget mærkeligt ved at man skal vurdere den slags i et vandråd, fordi det jo er et fagligt 
spørgsmål og ikke noget man kan blive enige om. 
Et vandløb bliver ikke mere eller mindre naturligt af hvad 20 mennesker kan blive enige om i et 
lokale på rådhuset. 
  
 
Der er 3 indsatser tilbage i Gribskov kommune. 
 



 Genåbning på Bøgebirkerenden ca. 85m 

 Genåbning på Maglemose Å 200m kunstig/stærkt modificeret 
Sidste år i beretningen fortalte jeg, at LF`s advokat lige havde skrevet til kommunen for at 
fastholde, at der ikke blev lavet nogle indsatser så længe retssagen kører, men nu har LF i 
dec. Indgået forlig i sagen, derfor kan dette argument ikke bruges længere. 
 

 Restaurering på Tinghuse Å 2 indsatser  Kunstig/stærkt modificeret 
 
Vi har lavet høringssvar til alle indsatserne, og vi har også skrevet til andre sager i løbet af året, 
bl.a. til det fredningsforslag som DN har rejst vedr. Keldsø, hvor en fredning blandt meget andet vil 
betyde, at den fri dræningsret fjernes, og arealet med tiden vil blive for vådt til landbrugsformål, 
hvilket DN også fremhæver i forslaget som meget positivt. 
Vi mener at man overtræder grundloven ved at fjerne jordens brugsværdi uden fuld erstatning. 
 
Vandrådene skal i gang med at arbejde igen, og vi er har meldt os til i de 2 vandopland som 
dækker Gribskov kommune, primært 2.3 Øresund, men også en lille del i 2.2 Roskildefjord, 
Isefjord. 
Vi har ikke hørt mere, og kommunerne har ikke modtaget bekendtgørelsen fra ”Styrelsen for Vand- 
og Naturforvaltning” som skal beskrive det arbejde der skal laves. 
 
Sager i løbet af året. 
 
De 2 medarbejdere som fra nytår 2015 har varetaget vandløbsvedligeholdelsen i Gribskov 
kommune, har i løbet af året vist at de tager deres opgave alvorlig. Vi er jo blevet lovet fra 
politikerne og fra ledelsen, at der ikke skal være problemer i vandløbene, og hvis der er noget som 
ikke er som det skal være i forhold til regulativerne, så skal der tages hånd om dette. Vigtigst for os 
er at bundkote og bundbredde bliver overholdt. 
Men der er også fokus på at få rettet op på sager som har været forkert håndteret tidligere. 
Bl.a. er der lavet reguleringsprojekter med høring osv. på flere sager, som man tidligere bare har 
udført.  
 
Nogle af de sager som der er blevet taget hånd om i år, har vi i vandløbslauget haft på dagsorden 
siden oprettelsen i 2009. 
 
Af sager kan nævnes. 

 Oprensning af bund på Tinghuse Å.      

 Oprensning og afgravning af brinkerne på Maglemose Å.   

 Rep. af ulovligt fjernet brønd. 

 Rydning og oprensning af Hågendruprenden. 

 Reguleringssag i forbindelse med gydebanker på Bøgebirkerenden. 

 Planlægning af udskiftning af rørledning på Tinkerup Å. 

 Spuling af Tinkerup Å og Bedsmose Å. 

 Kontrol med alle brønde samt rep. af dæksler og kegler. 

 Skala pæle. Pælene er kommet, skalaerne er på vej. 

 Nye procedurer vedr. adgang til private arealer ved mere end alm. vedligehold. 

 Oprensning af landkanalen. 

 Oprettet en vagttelefon uden for normal åbningstid og i ferier. 
 
 
Der har ikke været afholdt et vandsyn som tidligere, hvor vi var rundt og se mange steder og 
brugte en hel dag. Årsagen er, at når vi er blevet bekendt med problemer, så har vi taget kontakt til 
kommunen og så har vi sammen kigget på det i løbet af 1 til 2 uger.  



Det nærmeste vi kom et større vandsyn var d. 4 november, hvor vi mødtes ved Ramløse Å med 
kommunen, lodsejere og vandløbslaug, og bagefter kørte vi til Hessemose Å i Mårum.  
Alle steder har der været godt gavn af kommunens nye GPS udstyr, og som ud over at kan måle 
kote højder, også kan fastslå præcis i hvilken station man måler og dermed også hvad 
regulativmæssig bundkote og bredde skal være lige der. 
 
Foreningsmæssigt er der ikke de store ændringer i 2016 
Vi har fået gang i vores hjemmeside 
 
                                      www.gribskovvandløbslaug.dk 
 
 hvor vi vil informere om vores arbejde, og hvad der foregår i kommunen og vandråd m.m. 
 
Men jeg vil opfordre alle til at støtte op om foreningen, og opfodre naboer og andre til at melde sig 
ind, det er vigtigt at vi har så mange medlemmer som muligt, da det er noget som betyder noget for 
politikerne og administrationen. 
Der bliver lavet et stort arbejde som ikke nødvendigvis er så synligt i hverdagen. 
 
Bestyrelsen 
Michael Andreasen 
   
 

4. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der blev godkendt uden 

bemærkninger. Ved udgangen af 2016 var der et bankindestående på 38.711 kr. Der 

er p.t.46 medlemmer. 

 

 

5. Ingen indkomne forslag. 

 

6. Forsamlingen blev enige om uændret kontingent for 2018 på 500 kr. Der var også 

enighed om, at det er godt at have en god økonomi, hvis der opstår et behov for øget 

konsulentbistand i forbindelse med fx regulativrevision. Der arbejdes for at skaffe 

flere medlemmer. 

 

7. Anette Slesvig, Kasper Hansen, Thomas Larsen og Finn Nielsen blev genvalgt. 

Kristian Møllegård blev nyvalgt til bestyrelsen.  Lars Prior og Steen Pedersen blev 

genvalgt som suppleanter. 

 

8. Søren Nielsen og Nicolaj Hansen blev genvalgt som revisorer og Svend Erik Jensen 

Tornegaard blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 

9.      Intet under evt. 

 

      Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og afsluttede GF. 

 

 Formanden takkede dirigenten for god ledelse af GF. 

 

Efter GF lavede Andreas Høll en kort gennemgang af hjemmesiden 

http://www.gribskovvandløbslaug.dk/


                                   www.gribskovvandløbslaug.dk 

 

hvor han viste, hvor man kan finde nyheder, høringssvar aktuelle høringer, links til 

kommunen, digitale kort m.m. 

 

Søren Hansen fortalte lidt om Danske Vandløb. 

Stiftet 2012, p.t 13.583 medlemmer, møder med relevante politikere (MF) for en revision af 

Vandløbsloven, deltagelse i Vandtopmødet dec. 2016 på Sørup Herregård, deltagelse i Blåt 

Fremdriftsforum, deltager i alle vandråd 2017, opfordrer vandløbslavene at være aktive ved 

regulativrevisioner og andre tiltag i og ved vandløbene. Aktiv BE på 12 medlemmer og 4 

suppleanter, der deltager i møderne. Aktiv på hjemmesiden og Facebook. 

 

http://www.gribskovvandløbslaug.dk/

