Referat Generalforsamling den 28. maj 2009
I alt 23 personer deltog, heraf 20 stemmeberettigede.
1. Valg af dirigent:
Erling Melton valgt

2. Formanden aflægger beretning:
Et ret godt år uden store problemer, vejret har været fint.
Kanalen er blevet renset op.
Pumpen er blevet totalrenoveret. Der er fyldt grus på nordstranden.
Bem.: Der var enkelte spørgsmål til såvel pumpe som dige af generel karakter.
Kommentar fra Kaj Lund-Hansen: Pinholt har lagt jord op ad diget, det bør undersøges,
om det er lovligt.
Formanden tjekker hos kommune og evt. kystinspektoratet. Er det ikke lovligt, skal det
fjernes.

3. Kassereren aflægger regnskaber:
Hovedledningssystemet har et overskud på 17.287,51 kr.
Pumpelaget har et underskud på 42.430,71 kr.
Kassereren omtalte, at der er lavet ny kontrakt om jagtleje, som starter pr. 1.1.2010, samt
at ny aftale skal laves om fiskeretten i Gjeller Sø.
Kommentarer: Kaj Lund-Hansen mente, at det bør tjekkes, om der er bedre muligheder for
anbringelse af pengene i de eksisterende depoter, altså en omplacering. Kassereren
tjekker med banken.
Der blev foreslået, at fiskeretten i søen gives fri til grundejerne, - andre mener, at
indtægten er for væsentlig. Der var uenighed herom, så der blev foretaget en afstemning
om, hvorvidt fiskeretten skulle gives til grundejerne med resultatet 4 stemte for og 16
stemte imod. Forslaget blev derfor afvist.

4. Valg af revisor:
Kommunen er ophørt med revision, den er i år foretaget af Per Lystbæk, og der blev
foreslået genvalg efter en kort debat.

5. Evt. vedtægtsændring m.h.t. udarbejdelse af hjemmeside med
orientering om pumpelagets virke:
Der var en del debat herom. Ved en afstemning stemte 14 for at oprette en hjemmeside,
hvis udgiften blev max. 5.000 kr.

6. Indkomne forslag:
Forslag 1: Hvordan får vi genetableret dræningsforholdene på Lupinvej?
Stor debat, både om baggrund for problemer og om løsningsmuligheder. Der er ikke
etableret en hovedledning i Lupinvej som eneste vej i projektet, hvorfor står hen i det
uvisse. På Lupinvej 11 er der muligvis ødelagt nogle af de gamle dræn, der blev lagt ned i
ca. 1956. Det menes at have stor virkning på afledningsforholdene.
Formanden lovede at henvende sig til kommunen hurtigst muligt. Beboerne anmoder om
et sted at koble sig på.
Forslag 2: Ønske om, at slusen ved kanalens udmunding til fjorden som et forsøg holdes
åben i vinterhalvåret samt i meget regnfulde perioder. Dette for at konstatere, om det har
indvirkning på de årlige oversvømmelser på de lavt liggende grunde.
Der var igen en stor debat, da der ofte er høj vandstand i fjorden, og modstrømsklappen
ved udmundingen er ikke tæt, så vand vil kunne løbe ind i kanal og sø ved høj vandstand.
Konklusionen blev, at indehaveren af fiskeretten skal kontaktes og forelægges forslaget.

Kaj Lund-Hansen vil få udleveret en nøgle til hængelåsen til sluseklappen, hvorefter Kaj
Lund-Hansen holder opsyn med vandstanden og lukker vand ud, når det skønnes
nødvendigt.

7. Valg til bestyrelsen:
Jørn Olesen blev genvalgt til bestyrelsen.
Erling Melton blev genvalgt som suppleant.

8. Evt.:
Under punktet en del debat om forskellige emner, mest om de allerede afsluttede punkter.
Intet af dette er taget til referat.
Med hensyn til kort over interessenter henvises til www.OIS.dk.
Udenfor referat kan det oplyses, at bestyrelsen vedtog at tage kontakt til en entreprenør
med henblik på at få et overslag ved omkostningen ved at etablere en hovedledning fra
Lupinvej 3 og forbi de øvrige grunde på Lupinvej med tilslutning til den eksisterende
hovedledning fra Nellikevej til kanalen.
Ved mødet med entreprenøren blev det konstateret, at der formentlig er tilstoppet mellem
nederste brønd fra Nellikevej og kanalen, idet der stod vand ca. 5-10 cm under
brønddækslet. En oprensning af hovedledningen er derfor det første, der skal foretages.
Entreprenøren vender tilbage med et overslag på nævnte nye hovedledning.
Referent
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