Kære medlem af Gribskov Vandløbslaug.

Nu er foråret kommet og vi plejer jo at afholde ordinær generalforsamling på nuværende tidspunkt.
Desværre er det pga. Corona restriktioner stadig ikke muligt at samle så mange, og vi har i bestyrelsen valgt
at udskyde generalforsamlingen til en gang i maj måned. Så håber vi på at vi kan afholde
generalforsamlingen på nogenlunde normale vilkår.
Vi er klar over at der i vores vedtægter står at generalforsamlingen afholdes i februar / marts måned, men
vi foretrækker at udskyde generalforsamlingen for at prøve at afholde en generalforsamling på vanlig vis
frem for at lave en online generalforsamling, som der måske ikke er særlig stor tilslutning til.
Når myndighederne giver mulighed for at samle igen, så vil vi udsende indkaldelse til generalforsamling.
Imens vi venter på at foråret rigtigt kommer i gang vil vi opfordre til at gå en tur langs vandløbene og se
hvordan det står til med vedligeholdet, om der er væltet træer ned i vandløbet eller andre ting som der skal
tages hånd om. Vi har flere gange siden efteråret prøvet at få afholdt vandsyn med vandløbsmyndigheden i
kommunen, men pga. Corona restriktioner er det ikke lykkedes endnu. Vi har en aftale med Christian
Lundberg om at vi skal ud og se på vandløb så snart det bliver muligt. Det er derfor stadigt muligt at få
strækninger med til vandsyn hvis man mener der er problemer med vandføringen, eller andre problemer.
Sidst vil jeg opfordre til et besøg på vores hjemmeside gribskovvandløbslaug.dk Vi har fået opdateret siden
så alle links virker, der er kommet et par billeder af en bæverdæmning i Tinghuse å fra efteråret. Der er
også link til den nye forvaltningsplan for bævere som blev vedtaget sidste efterår, samt et uddrag af den
aftale som blev indgået imellem lodsejere og Naturstyrelsen inden bæverne blev sat ud i 2007.
Der har ikke været ret mange problemer med bæverne de første mange år. Men nu har bæverne fået
etableret sig og der kan opstå behov for at man gør brug af de ting som blev aftalt inden bæverne blev sat
ud. Det er f.eks. at reagere inden for en aftalt tid når der opstår problemer med spærringer i vandløbene.
Nu er der så kommet en ny forvaltningsplan som ser anderledes på tingene, og vi er spændt på at se om
Naturstyrelsen løber fra de aftaler som blev lavet lokalt inden bæverne blev sat ud.
Gribskov kommune har igen taget fat på arbejdet med at revidere vandløbsregulativerne. Det er et arbejde
som vi skal prioritere at følge tæt. Regulativerne er loven for de enkelte vandløb og det er derfor vigtigt at
der ikke sker ændringer som kan skade vandføringsevnen. Det kan være ændring af de fysiske forhold:
bundkote, bundbredde, fald, osv. men det kan også være ændret eller reduceret vedligeholdelse.

Hvis der er strækninger som ønskes med til vandsyn så ring eller skriv til Michael Andreasen mob 40254698
mail: michael@vejagergaard.dk

Mvh Bestyrelsen
Gribskov Vandløbslaug

