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December 2012

Nyhedsbrev december 2012

I får hermed DV´s allerførste nyhedsbrev - og også vores allerførste kursustilbud, se nederst i brevet.
Begyndelsen
Som I ved, er Danske Vandløb en landsdækkende forening for ålav, landbrugsforeninger,
grundejerforeninger og fritidshusforeninger, der har økonomiske og anvendelsesmæssige interesser i
forbindelse med vand og oversvømmelser.
Foreningen blev stiftet i juni i år, og den meldte sig i offentligheden i september.
Foreningen i arbejdstøjet
Foreningen har været på præsentationsbesøg i Naturstyrelsen sidst i september. Vi blev godt modtaget,
og vi blev optaget som høringsberettiget organisation i forbindelse med Miljøministeriets og
Naturstyrelsens arbejde med lovgivning om vandløb.
Vi har desuden deltaget i Naturstyrelsens konference i september om ”Videreudvikling af det faglige
grundlag for de kommende vandplaner”.
På Landbrug & Fødevarers store årlige delegeretmøde 7.-8. november i Herning var vi ligeledes med,
og foreningen blev præsenteret for de mange hundrede repræsentanter for dansk landbrug.
Lige nu, det vil sige den 11. december, deltager Danske Vandløb i Miljøministeriets Vandløbsforum, et
helt nyt og stort anlagt projekt om den fremtidige pleje af de danske vandløb.
Ligeledes den 11. december mødes vi med miljø- og andre ordførere fra Folketinget for blandt andet at
drøfte det meget afgørende arbejde med udformningen af de statslige vandplaner.
Vandplanerne er nu midlertidigt taget af bordet, så arbejdet nu må koncentrere sig om at få
omklassificeret de åer, der er udpeget forkert. Samtidig skal der fortsat holdes fokus på, at de
nuværende regulativer overholdes.
Den første ordinære generalforsamling
I DV´s bestyrelse er vi allerede i gang med at planlægge vores første ordinære generalforsamling. Den
finder sted den 21. marts 2013 hos Centrovice i Vissenbjerg på Fyn. Indkaldelse og program kommer
senere, men sæt hellere straks kryds i kalenderen.

Side 2

Kurser om vedligeholdelse af vandløb
Vand og vandløb er et meget interessant, men også meget kompliceret område. Der er mange faglige
begreber og forhold, som det er godt at kende, når man mødes med de kommunale embedsmænd.
Derfor arrangerer DV allerede den 8. og 9. januar, altså straks i det nye år, to identiske vandløbskurser
for medlemmer og andre interesserede, et på Sjælland og et i Jylland.
Se de vedhæftede kursustilbud, og tilmeld jer med det samme.
Og så er det snart jul
Til sidst får I alle sammen de bedste ønsker for julen og for det nye år!
Til alle jer! Fra alle os i DV-bestyrelsen!
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