Ordinær Generalforsamling for 2011 i
Grundejerforeningen Bramsnæsvig
Afholdt Søndag d 17. Juni 2012 i Bramsnæs sejlklubs hus ved Nagels Rende
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allan
Augsburg
bød
velkommen
til
generalforsamling.
Det er nu 50 år siden foreningen blev stiftet.

Grundejerforeningen

Bramsnæsvigs

En særlig velkomst til vores 2 gæstetalere Havbiologerne Per Dolmer Danmarks Tekniske
Universitet og Henning Mørk Jørgensen Danmarks Naturfredningsforening.
Forsamlingen var meget glade for at de ville komme så vi forhåbentlig kunne få at vide
hvad der er rigtigt og forkert i den store uenighed der er, om det positive og negative ved
muslingeskrabning i vores område med ringere vandudskiftning, ikke mindst set i lyset af,
man i Limfjorden har stoppet skrabningen, i områder med de samme problemer.
Alle var velkomne til at stille spørgsmål efter debatten.
Allan sagde at for god ordens skyld, jævnfør vores vedtægter § 1, vælge en dirigent.
Bestyrelsen foreslog Johannes Frank, som takkede for valget.
Per Dolmer fortalte om hans baggrund og kunne fortælle at han de sidste 15-20 år har
forsket og lavet undersøgelser for konsekvenserne af vores miljøs påvirkninger, med
hensyn til muslingere skrab, de forskellige fødevarer vi spiser og deres påvirkninger af
miljøet i Limfjorden.
Fremtidens vækst i fødevarer fra havet vil ikke stige , men befolkningen vil det modsatte ,
så der er udfordringer for fiskeriet.Med hensyn til blåmuslingerne fortalte Per at de optager
mange af de næringsstoffer der udledes da de filtrere ca 20 liter vand i døgnet, hvor vejret
har en stor betydning idet det bedste tidspunkt for optagelse er i blæsevejr hvor strømmen
af næringsstoffer er størst.
Der blev vist kort over Isefjorden og hvor fiskeriet finder sted, der regnes med at der bliver
landet ca 1500 tons i år, hvor en stor del eksporteres til Holland som er storaftager.
Kravene til fiskeriet er, at der dybdegrænser, GPS overvågning,redskabskrav, registrering
og genudledning af sten, begrænsning af antallet af fartøjer i fangstområderne samt at der
ikke må fiskes ved rev eller bufferzoner.
Et forsøgsprojekt med nyeste teknologi var igangsat, herunder lettere skrabere til
muslingefiskeriet og hvilken påvirkning af miljøet det gav var igangsat, samt at man kunne
lave særlige muslingebanker for optimal vækst.Der er ikke fra politisk side krav til hvilke
fangstredskaber man må anvende.
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Undersøgelserne skulle også afdækker hvilke konsekvenser på miljøet det vil få, hvis man
ikke dyrkede muslinger og de ikke optog de store mængder næringsstoffer der udledes.
Produktionen er reguleres i kvoter og afsætningsmuligheder, samt at fiskeriet af muslinger
udvikler muligheder for fangst af bla. fladfisk.
Per gav herefter udtryk for at hans opgave er, at forske i miljøet og de påvirkningninger der
er og så rådgive politikkerne, men hans personlige mening og holdning til , om at være for
eller imod muslingeskraberi gav han ikke udtryk for.
Herefter fik Henning Mørk Jørgensen ordet og han indledte med at han var enig med Per
Dolmer i hans udlægninger men hans opgave var at være Miljøets vogter og dermed den
påvirkning muslingefiskeri og skrap i havbunden havde af miljømæssige konsekvenser.
Musligeskrab i havbunden havde han den holdning til, at det ikke var i orden fordi dette
havde den skadelige påvirkning at flere faktorer blev skadet herunder:
Bundplanter ødelagt i op til 5år,Bunddyrene 2-4 år,udjævner havbunden så der er mindre
variationer,samt der fjernes sten og skaller, og der findes andre dyrkningsmetoder som
kunne anvendes hvis man ville.Han redegjorde også for de forskelle der er på Limfjorden
og Isefjorden med hensyn til gennemstrømning og dybder.
Siden 2008 har Danmarks Naturforening påklaget alle fisketilladelser til Blåmuslinger
natura 2000 områder der bla.omhandler Limfjorden, for det er ikke muligt at opnå gunstige
bevaringsstatus for bunddyr og planter når der skrabes i dette område.
Så Hennings konklusion var, skal vi acceptere dele af miljøet i ugunstig udvikling ?
Der var enkelte spørgsmål fra deltagerne omkring det almindelige fiskeri i fjorden og de
evt påvirkninger muslingefiskeriet havde på dette.
Herefter takkede forsamlingen gæstetalerne for deres indlæg.
Den ordinære generalforsamling kunne herefter fortsætte, og blev indledt med at mindes
vores mange årige medlem Hardy Wallther der afgik ved døden Tirsdag den 12 juni.Æret
være hans minde.
Dagsordenen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Aflæggelse af regnskab (der uddeles på mødet)
Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer,samt 2 suppleanter.
Valg af revisorer.
Fastsættelse af Kontingent.
Indkomne forslag herunder de foreslåede vedtægtsændringer.
Eventuelt.

§2.
Ordstyreren konstaterer Generalforsamlingens lovlige indvarsling og giver ordet til talerne!
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Ordstyreren genoptog generalforsamlingen.
Og foreslog at man starter med det ved sidste generalforsamling lovede forslag, om
vedtægtsændringer da dette bl.a. har indflydelse på § 4. og § 5.
Augsburg gennemgår forskellen mellem de ny der er udleveret med indkaldelsen, og de
gamle vedtægter.
Bestyrelsen er pr år kun berttiget til at disponere omkostninger til enkeltformål svarende til
mere end 15% af formuen,såfremt alle bestyrelsesmedlemmerne er enige.Dette gælder ikke
for aktiviteter
Knyttet til medlemsbladet.
Dette havde været foreslået af formanden og kasseren men dette blev nedstemt.
Afstemningen foretages
§ 2. Bestyrelsens Beretning
Jeg lover at gøre beretningen så kort som mulig.
D. 25. oktober sidste år, havde vi et møde med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri, hvor Per Dolmer også deltog. Konklusionen var at man fra myndighedernes side,
ikke fandt det betænkeligt at skrabe de ca. 2000 tons muslinger i Isefjorden om året. Man
henviste til at væksten af muslingerne, der som bekendt er den største rensnings faktor vi
har, er meget stor hos dem der bliver tilbage. Dog så man frem til udvikling af mere
nænsomme skraberedskaber, samt brug af disse. Man var enige om at skrabningen ikke var
guds gave til fjorden.
Vores lille hus som sejlklubben lejer, har det godt men kunne nok trænge til en kærlig
hånd, samt maling og kalk, som imidlertid er lejers problem!
Vores Sæl er atter ude på sin plads, men igen i år havde isen skubbet dens liggesten ned, så
vi måtte atter have en entreprenørmaskine ud og lægge den på plads
Vores blad har det godt. Som nogen af jer har bemærket er nu alle GFB medlemmerne
abonnenter, altså de 6 grundejerforeninger der står forneden på forsiden: Bigaarden,
Bramsnæsvig, Ejby Strand, Ejby Strand Øst, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge.
Hjertestarteren der er sat op på toiletbygningen i havnen har det godt og har heldigvis ikke
været i brug!
Nogle personer har givet udtryk for, at opsætningen af de små skilte i begge ender af stien
mellem havnen og Nagels Rende er utidig. Vi må dog slå fast at skiltene, der er sat op i
samarbejde med Lejre Kommune, på ingen måde er selvopfundne love, men blot en
gentagelse af landets love til oplysning for dem der gerne vil gå på denne strækning og
måske ikke lige kan alle lovene i hovedet!
I øvrigt er det tanken at få en drøftelse med kommunen om de vil være behjælpelige med at
retablere de dele af stien som fjorden denne vinter har været særlig hård ved.
Kære sejlere, Bredetved Skydebane har ikke skydning ud over fjorden mellem 16/7 og 5/8
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Til slut vil jeg gerne overrække grundejerforeningens æresmedlem Hans Erik Bresson, der
var med til at stifte foreningen for 50 år, siden et par flasker med et tillykke med de 93 år
han netop fylder i dag.

§ 3. Aflæggelse af Regnskab.
Regnskabet uddeles og da Flemming Pelby ikke er til stede vil foreningens revisor Torkild
Moustgaard fremlægge det.
Søren Klingemann kunne ikke stemme for regnskabet idet den store post som diverse var
misvisende og skulle have været som udgiftspost så man kunne se hvad beløbet dækkede
(det var Hjertestarteren)
§ 4. Valg af formand, 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 1 suppleant
På valg er:
Formanden Allan Skak Augsburg,
Bestyrelsesmedlemmerne Boye Toft Hansen, Mogens Duch Andersen og Jette Klarskov
Orloff og Suppleant Peter Kærhus Sørensen.
Alle modtager genvalg.
§ 5. Valg af revisor
Anne Birk der ikke modtager genvalg og Torkild Moustgaard der modtager genvalg.
§ 6. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår for 16 gang (fra og med 1997) at vi beholder samme kontingent på
100,00 kr. om året, men det blev nedstemt og kr.150,00 vedtaget.
§ 7. Indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.
§ 8. Eventuelt

Herefter var grundejerforeningen vært ved et lettere traktement.

