Referat fra generalforsamlingen i Pumpelaget Gjeller Sø den 7.5.2016 på Hotel Nr. Vinkel

Formanden Troels Richter bød velkommen til de 8 fremmødte og fremlagde dagsordenens første punkt:
1. Valg af dirigent: Valgt blev Erling Melton.
Dirigenten takkede for valget og gik videre til pkt. 2 på dagsordenen
2. Formandens beretning:
Der er blevet isat ny indvendig sluseklap ved udløbet til fjorden, der vil snarest blive isat riste, der
skal sikre at evt. fiskeyngel ikke ved åben sluseklap kan slippe ud i fjorden.
Jægerne er ikke tilfredse med forholdene ved søen, der er meget lidt vildt, og de mener, at det
skyldes for høj vandstand i søen. Bestyrelsen vil påse, at der fremover er bedre styr på vandstanden
i søen.
En person fra Lemvig Kommune har ønsket at få fiskeriet i søen gjort frit, men det er afslået, da det
er en vigtig indtægtskilde for pumpelaget, et forslag om at kommunen overtog udgiften faldt ikke i
god jord.
Hovedledningssystemet vil inden for de næstkommende uger blive renset, det skulle have været
foretaget sidste år, men blev udskudt på grund af kloakeringen. Det skal sikres, at sandfang i
brøndene bliver renset op.
Ny drænledning i Lupinvej er ikke færdiggjort, men OLS er bedt om at udføre dette snarest.
Beretningen blev godkendt.
3. Regnskabsaflæggelse:
Kassereren aflagde de 2 regnskaber, hovedledningssystemet kom ud med et overskud på 13.629,17
kr, mens pumpelaget kom ud med et overskud på 2.125,24 kr.
Begge regnskaber blev godkendt.
Kassereren oplyste, at indbetalingerne fra medlemmerne er blevet sat op fra og med i år. Dette er
nødvendigt for at sikre kapital til fremtidige aktiviteter og reparationer ved evt. digebrud.
Generalforsamlingen vedtog samtidig, at indbetalingerne fremover skal pristalsreguleres efter
Danmarks Statistiks oplysninger om pristal.
4. Valg:
Til bestyrelsen blev Troels Richter genvalgt
Som suppleant blev Erling Melton genvalgt
5. Indkomne forslag:
Der er ikke indkommet forslag – dog må nævnes, at beslutningen om pristalsregulering er en følge
af et forslag indkommet under kassererens aflægning af regnskaber.
6. Evt.
Frank Mølgård nævnte, at det sidste år var blevet lovet, at stien langs kanalen nederst på hans
grund skulle blive planeret efter dybe spor fra oprensning af kanalen. Bestyrelsen lovede at få dette
udført snarest muligt.
Formanden takkede for god ro og orden og afsluttede dermed mødet.
Gjellerodde, den 7.5.2016
Erling Melton
Referent

