Referat Generalforsamling Pumpelaget Gjeller sø den 18-05-2019 på Odden Cafeteria.
Formand Troels Richter bød velkommen til forsamlingen og satte generalforsamlingen i gang.
1. Valg af dirigent: Erling Melton blev valg til dirigent. Dirigenten takkede for valget og gik videre til næste pumkt.
2. Formandens beretning:
Vi har som vanligt afholdt vores dialogmøder, først med jægerne og derefter med fiskeren. Vi forsøger fortsat at
efterkomme ønsker fra begge parter, men jeg må sige, at der fortsat har været nogle store udfordringer omkring
søen. Det består bl.a. i at her i foråret er nogen der har sat en wirelås på den indvendige side af sluseklappen, som vi
har fået fjernet. Udover det er der blevet skovlet sand i kanalen ude ved søen, som vi selvfølgelig skal have fjernet
igen. På baggrund af store uoverensstemmelser med lejeren af søen, har en enig bestyrelse besluttet at opsige
samarbejdet. Han har modtaget én skriftlig opsigelse af lejekontrakten, og vi har ikke d.d. hørt fra ham.
Hvad der skal ske med lejemålet fremadrettet, tager bestyrelsen snarligt stilling til.
I uge 42 kontaktede jeg Michael Ottesen, som sørger for at lukke den udvendige sluseklap i fjorden, og den er blevet
åbnet af ham igen i den forgangne uge. Bestyrelsen har besluttet at den skal være lukket fra ca. uge 42 til ca. 1.april,
for værne sommerhusejerne mod højvande i søren.
Lige før jul gik pumpen i kanalen stykker, man takket være en hurtig indsats fra Vestjysk Smedie, blev pumpen
hurtigt hovedrepareret. Det var en større historie, hvor vi fik også assistance fra Rednings Ringen, som hjalp med at
hejse pumpen op og senere ned igen. En stor omkostning for Pumpelaget
Her i foråret har vi igen flyttet store mængder grus på Nordstranden tilbage på plads ved digerne, så digerne igen er
klar til at modstå kommende storme. Arbejdet blevet udført af Ib G. Jensen.
I nærmeste fremtid får vi spulet hovedledningssystemet igennem, der er lidt ventetid på grund af travlhed i firmaet
der skal udføre det.
Til sidst kan jeg fortælle at vi har fået en ny og opdateret hjemmeside, som også skulle være nemmere at
administrere.
Stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde i det forgangne år.
3. Regnskabet
Kasseren gennemgik regnskaberne for ” Hovedledningssystemet ” og ” Pumpelaget Gjellersø ”
Hovedledningssystemet udviser et overskud på kr. 9.469,Pumpelaget Gjellersø udviser et overskud på kr. 38.137,Kasseren oplyste der i fremtiden ligger en opgave i at sikre økonomien, da den nuværende indtægt omkring
fiskeretten, ikke for nuværende er på plads fremad rettet.
4. Valg til Bestyrelsen
På valg var Leif Søgaard og Jørn Chr. Olesen
Leif Søgaard har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Til bestyrelse blev i stedet valgt Niels Dyrholm, Porsevej 97.
Jørn Chr. Olesen takkede for genvalg.
5. Indkommende forslag
Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen.
6. Eventuelt
Fremtiden blev drøftet af forsamlingen. Der blev udtrykt håb om en politisk indsats vedrørende indsnævring af
Thyborøn kanal, så højvande kan begrænses i fremtiden.
Formanden takkede forsamlingen for god ro orden, og afsluttede mødet.
Gjellerodde den 18-05-2018
Jørn Chr. Olesen
Referent

