Referat fra generalforsamlingen i Pumpelaget Gjellersø, lørdag d.30/5-15, kl.9.30 Odden Cafeteria.

Dagsordenen:
Valg af dirigent: Erling Melton.

Tilstede:
Bestyrelsen(Kim Bested, Jørn Chr. Olesen, Erling Melton,og Troels Richter)
Der var 9 deltagere, hvoraf 8 var stemmeberettigede.

Formandens beretning:
Der er fyldt grus på nordstranden, arbejdet er udført af Ib G. Jensen.
Pumpen har det sidste år kørt helt uden problemer.
I forbindelse med kloakering i området har OLS fået lov til at lede oppumpet grundvand ud i fjorden, via det
eksisterende drænsystem.
Jægerne ønsker nedsættelse af jagtleje på grund af manglende vildt, hvilket iht. dem skyldes det fårehold.
Ønsket er blevet afvist.
Der er modtaget klager over for høj vandstand i søen flere gange-har personligt været ude for at grave fri 3
gange i løbet af året. Vil opfordre til at man i stedet for at kontakte kommune/foreningen tager en skovl
med ud og selv graver fri.
Som aftalt på sidste møde er der arbejdet på at finde den mest optimale løsning til afspærringsspjæld på
kanalen. Har talt med flere og kommet frem til at den mest optimale løsning sikkert er at eksisterende
spjæld fjernes og at der i stedet monteres et nyt spjæld på fjordsiden, da systemet med både spjæld og
vippeklap ikke fungerer som det er i dag.
Der er indhentet overslagspriser fra bla. Jysk montage, Vestjysk Smedie og PROGRIA+LYKKEGAARD A/S
priserne ligger mellem 20.000 – 60.000,- ex. moms, afhængig af type og materiale.
Spulingen af hovedledningssystemet er udsat indtil kloakering i området er afsluttet.
Foreningens udgifter til forsikring er gennemgået. Forsikringen er en arbejdsskadeforsikring som samtidig
indeholder en løsøreforsikring. Efter at have talt med Codan er forsikringen, efter min mening overflødig da
foreningen ingen ansatte har.

Regnskaber:
Hovedledningssystemet:
Jørn Chr. Olesen gennemgår regnskabet, og fortæller afsluttende, der er et overskud på 15.093,95 kr.
Pumpelaget:
Jørn Chr. Olesen gennemgår regnskabet, og fortæller afsluttende, der er et overskud på 4048,89 kr.
Regnskaberne blev godkendt.
Valg til bestyrelsen:
Kim Bested modtager ikke genvalg. Leif Søgaard blev valgt.
Erling Melton blev genvalgt som suppleant.
Indkomne forslag:
Ingen.
Evt.

Formanden takkede for god ro og orden.

Gjellerodde, d.30. maj 2015.
Troels Richter.

