
REFERAT fra generalforsamlingen i PUMPELAGET GJELLER lørdag d.26/5-12, kl.9.30 på Odden Cafeteria. 

 

Dagsorden: 

Valg af dirigent: Kim Bested. 

  

Tilstede: Bestyrelsen(Kim Bested, Jørn Chr. Olesen, Troels Richter, afbud fra Erling Melton) 

Der var 7 deltagere, hvoraf 6 var stemmeberettigede. 

  

Formandens beretning: 

 Det blev aftalt på sidste generalforsamling, at diget skulle planeres. Der er blevet indhentet priser på planering af diget, samt en trappe 

ved parkeringspladsen.  

 Diget bliver planeret, belagt med sprøjtegræs og der bliver sat én trappe op, arbejdet udføres af Ib G. Jensen og forventes færdig ved 

udgangen af Maj 2012. 

 Miljøcenter tillader ikke ændringer, der er givet afslag på etablering af ramper parallelt med diget. 

 Der må ikke foretages ændringer af diget, uanset hvad vores vedtægter siger. 

 Der bliver fyldt op på Nordstranden (digesikring), grus som i løbet af året er skyllet mod syd, flyttes tilbage, dette arbejde udføres 

ligeledes af Ib G. Jensen. 

 Alle hovedledninger er spulet i december(3 år siden sidst). Alt er kontrolleret og fundet i orden. Grundejere skal selv slutte sig på 

afgreninger af hovedledningen. 

 Sluseklappen på udløbet fra kanalen til søen, har været gået i stykker og er blevet renoveret. 

 Overkørsler på diget skal rettes(forhøjes), kommunen er kontaktet. 

  

Regnskaber: 

 Hovedledningssystemet: 

 Jørn Chr. Olesen gennemgår regnskabet, og fortæller afsluttende der er et overskud på 19.472 kr. 

Pumpelaget: 

Jørn Chr. Olesen gennemgår regnskabet. 

Der er en indtægt fra fiskeleje på 20.000 kr., mod tidligere 30.000. Fiskeretten er begrænset, og der bliver derfor kompenseret med 1/3 af 

lejen. 

Der er et underskud på 3.420 kr. 

Regnskaberne blev godkendt. 

   

Valg: 

Pga. manglende kandidater/modkandidater til overtagelse af formandsposten, modtog/accepterede Kim Bested genvalg, dog med forbehold 

for lov til at overdrage posten til anden kandidat, hvis en sådan skulle vise sig inden valgperioden udløber. 

Erling Melton blev genvalgt uden modkandidater. 

   

Indkomne forslag: 

Ingen. 

   

Evt. 

Der blev gjort opmærksom på nogle væltede træer i kanalen, som snart vil blive fjernet. 

  

Formanden takkede for god ro og orden. 

  

Gjellerodde , d.4. Juni 2012 

  

Troels Richter 

Referent 

  

 


