En venlig hilsen til alle jer, som på forskellig vis har medvirket i debatten og aktiviteter via “ Storå Ålaug “ -“
Borgmesterbrevet “ -“ Lodsejergruppen “ m.fl. vedr. Storåen’s udfordringen.
Foreningen “ Storå Ålaug “ blev etableret i Jan. 2020, da vandet stod højt overalt i Danmark. Da var det vand som
var på dagsordenen lokalt, i medierne og i folketinget. Så gik der corona i alles tilværelse, i medierne og i
folketinget. ( 2 år ).Nu er der krig i Europa, og verden er nervøs og med nye udfordringer.
Foreningen “ Storå Ålaug’s “ bestyrelse har på forskellig vis også været udfordret, og havde lagt op til, “ at opløse
foreningen “.
På Ekstraoridinær Generalforsamling d. 23. febr. besluttedes det, at “Storå Ålaug” fortsætter sin eksistens. (den er
nem at nedlægge, men vanskelig at genstarte).
Der var på mødet enighed om, at “Storå Ålaug” har sin berettigelse.
Bla. som talerør til det offentlige, vil foreningen altid have en stemme. Og foreningen’s stemme er blevet hørt, - jo,
der er kommet resultater.
Det kan her nævnes, at Storåen, i Holstebro kommune, har tilløb fra ca. 20 offentlige vandløb. Der er iøjeblikket ved
at etableres et vandløbslaug øst for Holstebro, og flere vil sikkert blive oprettet.
Foreningen og den’s enkeltstående medlemmer er medlem af “Danske Vandløb”,
som iøvrigt afholder “Virtuel Generalforsamling” d. 28/3. kl. 13 - 15.
Man blev enige om ny struktur for Storå Ålaug’s medlemmer, via. : medlems-orienteringer, møder med f.eks. Åmænd, Hydrologer, Politikkere -Natur -Miljø -Turisme, Oplevelser som Vandreture -Kanoture - Golftur -osv.
Vi håber med disse tiltag mv., at mange vil bakke op om “ Storå Ålaug “ og dens fremtid. -Med mange medlemmer,
er der større styrke, med mange ide’er.
“ Mange Bække Små - Gir En Stor Å “.
Bestyrelsens nuværende formand, Kurt Thrue, træder ud af bestyrelsen.
Kasser, Henrik Busk , samt sekretær, Niels Hansen, stiller gerne op til bestyrelsen, sammen med flere, som har ytrede
sin opbakning. (Der er plads til flere).
Envidere ville nogen gerne være behjælpelige, som en slags “tillidsmænd”.
Ordinær generalforsamling i Storå Ålaug, onsd. d. 30/3 2022 kl 19.00.
Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13A, Holstebro.
Dagsorden er sendt ud til de aktive medlemmer.
Medlemsskab kan tegnes og betales ( 200 kr ) på generalforsamlingen d. 30/3.
Eller indbetales 200 kr på Ålaug’s konto nr. 7670-7570067 ( Landbobank )
Eller mobilpay 200 kr på nr 50 38 68 59 .( Ålaug’s konto i Landbobank )
Husk,, : oplys: navn, tlf.nr, mail.adr.
Ønskes yderligere oplysninger, så ring til mig på
40 27 47 87.
Kig også på www.storaa-aalaug.dk
Samt på facebook: FB Storå Ålaug. ( 187 følgere )
Jeg har af eget enitiativ, men med stor bakning fra flere sider, lavet denne skrivelse. Jeg håber naturligvis på at I,
som var med til at starte Storå Ålaug, da der var højvande, også nu, vil med ud og vurdere, hvorfor der somme tider
er højvande, både ved Holstebro, men så sandelig også ved udmunding af Storå.
Hermed venlig hilsen til jer alle.
Peter Offersen.

