Referat af ordinær generalforsamling i Landvindingslaget Karsemosen
Torsdag d. 28/07- 2022 kl. 19:00 på Grønnehavegård.
Helsingevej 98 B, 3300 Frederiksværk.
Der var 4 stemmeberettigede til generalforsamlingen og ingen fuldmagter.

1. Valg af dirigent og referent
Peder Schierning Hansen blev valgt som dirigent
&
Karsten Holland blev valgt som referent
Peder kunne derefter fastslå at generalforsamlingen var lovlig indkaldt som vedtægterne
foreskriver. Indkaldelsen er sket på foreningens hjemmeside den 22. juni 2022.
2. Indkomne forslag
Ingen
3. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år v/formand Jakob Nielsen
Store mængder regn i februar og marts.
De store mængder regn i februar og marts gav problemer med oversvømmelser og det så
meget, at flere sommerhus blev oversvømmet.
Årsagen var Naturstyrelsen lod Arresøs vandspejl stiger til over 20 cm over højest tilladte
kote. Dette bevirkede søen løb over diget og ind i over engene og ned i kanalerne og derfra
ud til pumperne, der ikke kunne følge med. Afvandingen af sommerhusområdet gik derved i
stå og flere huse blev oversvømmet.
Vi gjorde kommunerne opmærksom på problemet, og de hjalp til ved at åbne den lukkede
kanal i Frederiksværk samt opsatte 4 pumper, der tog 1600 l pr sek.
Dette gjorde søen langsom begyndte at falde, men det tog lang tid, fordi efter store regnfald
kommer vandet 1 til 2 uger forskudt fra oplandet til søen.
Som vi tidligere har gjort, klagede vi til Naturstyrelsen over, at de lader søen stige over højeste
kote, men uden resultat.
TV-Lorry bragte et indslag om oversvømmelserne, hvori jeg blev interviewet. Jeg gjorde
opmærksom på årsagen til problemet, og fremsatte også et løsningsforslag. Hvis
Naturstyrelsen laver en buffer ved at sænke vandstanden i søen på bare 20 cm før vinter, er
der plads til de større regnfald.
Dette kan der hverken fagligt eller lovmæssigt argumenteres imod. Men vi taler igen for døve
ører.

Rørlægningen ved Moseengen
Vores rørlægning ved Moseengen har igen i år givet problemer, den tilstopper. Vi har 3 gange
haft en spulevogn med rodskærer ude for at få gang i løbet. Det er stor udgift, der kan
minimeres.
Derfor har bestyrelsen besluttet, at den vil indhente tilbud på, hvad det koster enten at lægge
nye rør eller lave en åben kanal.
Pumpehuset og pumperne
Bestyrelsen har budgetteret med at den gamle pumpe fra 1954 skal udskiftes med en ny. I
samme omgang skal vi have repareret sneglen i den nye, som desværre har taget skade. Der
Har været problemer med svømmeren, så pumpen i længere tid havde kørt uden vand.
Oprensning af grøfter og grødskæring
Bestyrelsen har besluttet at vi får grødeskåret kanalerne 2 gange om året så vi kan få en mere
effektiv afvanding.

Bjørneklo
Vi bekæmper stadig og vedvarende bjørneklo på diget. Det tager bare tid og de spirer frem på
uventede steder, Men vi håber, når diget er renoveret det er overstået.
Renovering af diget.
Her er der endnu en udskydelse. Nationalpark Kongernes Nordsjælland har vist interesse for
at Ryeengene evt. kunne reetableres som ferskvands våd eng.
De er i gang med at undersøge hvilke tiltag, der skal til for, at det kan lade sig gøre.
Denne undersøgelse tager nok resten af året og kommunerne har bedt os vente med
renovering af diget, da en gennemførelse af projektet kan betyde, at diget skal flyttes.
Det skal her bemærkes, at vi som lag ikke har indflydelse på om det bliver gennemført. Det er
lodsejerne af engene der bestemmer om de kan acceptere betingelserne for projektet.
4. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse
Regnskabet blev godkendt
5. Forelæggelse af budget til godkendelse
Generalforsamlingen besluttede at der i budgettet for 2023-2024 skal afsættes kr. 30.000- til
uforudsete udgifter.
Budgettet godkendt
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg:
Peder Schiering
Karsten Holland
Begge blev genvalgt
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Jørgen Hansen blev valgt
8. Valg af revisor
Karsten Holland blev valgt
9. Eventuelt
Ingen punkter.
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Karsten Holland

Dirigent
Peder Schierning Hansen

