REFERAT fra generalforsamlingen i PUMPELAGET GJELLER SØ den 28.5.2011
Afholdt på Odden Cafeteria.
10 deltagere, heraf 8 stemmeberettigede.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Erling Melton valgt.
2. Formandens beretning:
Der har været talt om opfyldning på nordstranden, Pumpelaget Vestersø har været
kontaktet, men de er ikke interesseret, da de ikke har problemer der, de har længere mod
vest haft problemer, men der ser ud til at være løst ved at fylde store sten på, måske en
løsning, vi skal overveje.
Kommunen har sagt nej til at opsætte trapper ved diget ved P‐pladsen. Vi kan selv gøre
det, men der skal ansøges først, og det er meget lidt sandsynligt, at tilladelse gives.
Trapperne ved badebroen er heller ikke lovlige, der er dog ikke kommet krav om, at de skal
fjernes.
Selv om det blev aftalt at opsætte vandstandsmåler, er det ikke gjort, der kom lidt i vejen
med en forurening af søen, så foreløbig sker der ikke mere, vi afventer det videre forløb.
Kystinspektoratet og Miljøcenter Ringkøbing har været kontaktet ang. etablering af
ramper, men både forslag om vinkelrette og parallelle ramper er blevet afslået, der må i
det hele taget ikke foretages ændringer af diget, uanset hvad vore vedtægter siger.
Rampen hos Pinholt er blevet fjernet.
Diget er ikke blevet jævnet.(Se kommentar senere).
Forureningen af Gjeller Sø har givet anledning til forundring, en artikel i Folkebladet for et
par uger siden henviser til, at baggrunden for forureningen er en udpumpning af drænvand
i søen, dette på trods af, at kommunen på et møde sidste år frifandt pumpelaget, da
mængden af fosfor i søen ikke kunne stamme fra drænvandet(Se under evt.) Slusen har i
meget lang tid stået åben, dette for at få udskiftet størst muligt vandmængde i søen for at
få nedbragt fosforindholdet. Slusebrættet er af samme grund ikke skiftet.
Efter beretningen var der en del diskussion om ramper, udjævning af diget, hvor der
tidligere blev tilført materiale for at få højden reguleret. N.C.Pinholt foreslår diget tilrettet
efter vedtægterne og diget jævnet uanset, hvad der er sagt fra Miljøcenter Ringkøbing.
Ligeledes bør diget repareres ved badebroen og ved P‐pladsen, hvor der er beskadigelser
efter megen trafik ned ad diget.
Generalforsamlingen vedtog at foretage reparationerne samt at jævne diget med
sandmuld.
Beretningen blev godkendt.
3. Regnskaber

Hovedledningssystemet: Ingen udgifter, det er første gang i nyere tid, der er et overskud på
28.306,01 kr.
Pumpelaget: Indtægt fra fiskeleje er på 15.000 kr, en rabat på 5.000 kr er giver på grund af
forureningen i søen, fra næste regnskabsår er det 20.000 kr pr. år. Der er et overskud på
45.889,68 kr.
Regnskaberne blev godkendt, men det blev bemærket, at den yderste del af kanalen ikke
de sidste 2 år er renset, det skal gøres i år.
4. Valg:
Bruno Mølgaard er på valg, men ønsker ikke genvalg. Som afløser blev Troels Richter
foreslået, han blev valgt uden modkandidater.
5. Indkomne forslag:
Ingen.
6. Evt.:
Erling Melton gennemgik forløbet af forureningssagen: Udpumpning skete i foråret 2009,
hvor pumpen var til reparation, udledningen fra reservepumpen skete på østsiden af diget
ud mod søen, ca. 100 m fra søen. Ud fra at pumpen kørte ca. 2 timer i døgnet, er den
udledte mængde af fosfor på ca. 360 g. Oplysninger fra kommunen siger, at forureningen i
søen svarer til ca. 200 kg fosfor, så der er slet ingen sammenhæng i tallene, selv om
pumpen havde kørt 24 timer i døgnet i perioden, ville dette maksimalt have givet en
tilførsel på ca. 4,3 kg fosfor. Kommunens konklusion på mødet i juli 2010 var da også, citat:
”Pumpelagets disposition kan altså ikke umiddelbart forklare den øgede fosformængde i
søen.”
En mulig forklaring kan være, at søen har været bundfrosset og ved optøning har trukket
fosfor med op fra bunden. Palle Skyldal nævnte, at der er rigtig mange krabber i søen i
modsætning til tidligere, ved bundfrysning overlever de ikke, og det kan også være en
medvirkende årsag.
Dirigenten gav efterfølgende ordet til formanden, som takkede for god ro og orden.
Gjellerodde, den 28.5.2011
Erling Melton
Referent

