Referat Generalforsamling den 15. maj 2010
I alt 30 personer deltog.
1. Valg af dirigent:
Erling Melton valgt

2. Formanden aflægger beretning:
Der har ikke været de store problemer, der har generelt været høj vandstand i
vinterperioden.
Problemerne på Lupinvej, der muligvis skyldes en overgravning af et gammelt dræn, blev
løst ved nedlægning af nyt rør til brønden ved Nellikevejs vendeplads, samt spuling af
rørledningen fra denne brønd og til kanalen. I et brev var der roser fra Kirsten Hvas for den
hurtige løsning af problemet.
Reguleringen af vandstanden i søen har ikke fungeret optimalt, og der er i forbindelse med
fornyelse af lejekontrakten på fiskeretten i søen indgået aftale med lejer om, at det er
lejeren alene, der står for reguleringen af vandstanden.
Der har været afholdt et møde med Lemvig Kommune angående partsfordelingen. De
gamle kort over området bliver digitaliseret, og det kan evt. give ændringer i fordelingen,
primært for større partsindehavere, mens der for sommerhusgrundene ikke forventes
ændringer, da de står med 1 part pr. grund.
Den etablerede rampe ved diget ud for Gjelleroddevej 149 har været indklaget for
kommunen m. fl., dette behandles sammen med indkomne forslag.
Der er etableret en hjemmeside, den findes på www.gjellersoe.dk. Siden vil fremover blive
anvendt til indkaldelser til generalforsamling, til referater og nyheder. Det giver
medlemmerne mulighed for at få hurtig information om alle aktiviteter m.v.
Beretningen blev godkendt.

3. Kassereren aflægger regnskaber:
Hovedledningssystemet har et underskud på 45.642,56 kr.
Underskuddet stammer primært fra udgifterne i forbindelse med løsning af problemerne på
Lupinvej og spuling af rørene.
Pumpelaget har et underskud på 29.058,39 kr.
Hovedårsagen til årets underskud er hovedreparation af pumpen.
Regnskaberne blev godkendt.

4. Valg:
Jørn Olesen genvalgtes til bestyrelsen uden modkandidater.
Erling Melton genvalgtes som suppleant uden modkandidater.

5. Indkomne forslag:
a. Drøftelse af højtvandsdigets nuværende tilstand og evt. ny udformning med ramper.
Forslaget til denne drøftelse er indsendt af Lizzi og Niels Christian Pinholt.
Den etablerede rampe er efter behandling i Kystdirektoratet krævet fjernet inden den 2.
august 2010. Sagen har været behandlet i såvel Miljøcenter Ringkøbing som
Kystdirektoratet.
Kystdirektoraret skriver i sin begrundelse, at de finder, at det er en god idé med ramper for
adgangen til stranden i forhold til digets sikkerhed.
Bestyrelsen blev pålagt at tage kontakt med Kystdirektoratet for at drøfte digets tilstand og
evt. ramper.
Af andre bemærkninger/indlæg kan nævnes:

- at digets udformning ikke helt lever op til beskrivelsen i vedtægterne, men der blev
samtidig nævnt, at dette har været tilfældet i adskillige år, uden at det har skabt
sikkerhedsmæssige problemer.
- at vejoverførslerne på digerne er ca. 20 cm under niveau, kommunen skal derfor
kontaktes for at bringe dette i orden.
- at der på diget ca. fra spejderhuset og udefter er meget stejle skrænter på strandsiden,
dette bør repareres.
- at bestyrelsen skal kontakte Pumpelaget Vestersø for i samarbejde at sikre norddiget ved
opfyldning.
- at kommunen ikke har etableret trappe som lovet ved parkeringspladsen, kommunen
skal kontaktes for at få dette afklaret.
b. Slusehåndtering og vandstandsregulering.
Formandens forslag med indlæg fra lejeren af fiskeretten, hensigten er at få afklaret
spørgsmål i denne forbindelse. Emnet er kort nævnt i formandens beretning.
Lejeren af fiskeretten nævnte, at vandstanden i søen ikke er skyld i høj vandstand i
sommerhusområdet, der presses i tider med lav vandstand i søen vand ind fra fjorden
gennem jordlagene.
Slusen er i meget dårlig stand, og det vedtaget, at slusen og sluseklap skal renoveres. Et
forslag om en helt ny sluse blev ikke behandlet, men vil blive taget op, hvis det viser sig, at
reparationen ikke er tilstrækkelig.
Den nye lejeaftale indebærer, at lejer selv styrer slusen og dermed vandstanden i søen.
Bestyrelsen skal derudover sørge for opsætning af en niveauviser i fjorden, der gør det
muligt at aflæse niveauforskellen mellem vandstanden i søen og i fjorden.

6. Evt.:
Der var ingen indlæg under dette punkt.
Referent
Erling Melton

