
Lysabild-Skovby Landvindingslag.

Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 15.02.22 kl. 0900 hos formanden.

Deltagere: Bestyrelsen. Afbud fra ny kommunerepræsentant – Charlotte Grau.

Information fra formanden:

Bestyrelsen – Kommunen har uden varsel udskiftet deres repræsentant Hans Erik Jensen pr. 01.01.22. 

Pumperne – er serviceret i denne måned.

Sten til diget er på lager – nødvendige reparationer, her og der, afventer vejrliget. 

Landkanalen – oprensning er jfr. operatør lidt vanskelig et par steder – afventer nærmere stedsangivelse.

Landkanalen – lugtgener om sommeren. Skrivelse fra P. Lund, Lærkemose 111. Årsagen er mangel på vand.
Muligheder – evt. oprensning for slam skal foregå ved lav vandstand. Formanden kontakter klager.

G-kanalen – pladsforhold i forbindelse med oprensning ud for Rønnemose 10. Fremmed arbejdskraft må 
ikke oprense med skovl, og tidligere benyttet ”edderkop” trykker kanalens sider ned, hvorfor en minigraver 
skal benyttes. Pladsforholdene på steder nødvendiggør fjernelse af plankeværk, som jfr. lokalplanen ikke 
må genopsættes. Formanden kontakter ejeren. 

Generalforsamlingen den 21.03.22:

Formanden kontakter – Skovby Kro – dirigent.

Adgangskontrol m.v. – Lise, Hanne, Randi.

Medlemslister – Hans Erik Jensen har lovet at assistere med opdateret liste.

Vandløbssagen – der er, trods mange forsøg i årenes løb, stadig ikke modtaget nogen brugbar returmelding
fra indtil nu 5 Miljøministeren om, hvorvidt ekspertudvalgets anbefalinger kan/vil give anledning til 
ændringsmulighed, således at et projekts partsfordeling ikke nødvendigvis behøver at relatere til 
nytteværdiprincippet.  

Genåbning af Vandløbssagen har senest været drøftet i Vandløbsudvalget den 15.02.22 med formålet at 
arbejdet, når og hvis muligheden opstår, umiddelbart kan fortsættes med henblik på at udarbejde en 
bedre, mere hensigtsmæssig, retfærdig og forståelig partsfordeling.  

Bestyrelsens beslutning – Landvindingslaget stiller på generalforsamlingen forslag om, at Vandløbssagen – 
stillet i bero ved seneste generalforsamling – igen åbnes, således at udarbejdelse af anden partsfordeling 
umiddelbart kan fortsættes, hvis mulighed viser sig.

Parter – a`2 og a`3 bibeholdes.



Annoncer m.v.

Annonce Ugeavisen – uge 8 – deadline 23.02.22. Sendt 15.02.22.

Annonce og Regnskab på Hjemmesiden – uge 8 – deadline 23.02.22

Forslag – skal være modtaget hos formanden 28.02.22

Forslag hjemmesiden – uge 9 – deadline 07.03.22.

/Eigil Lauridsen, referent
 


