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Alle fra bestyrelsen var fremmødt, samt 4 medlemmer.

Punkt 1: valg af dirigent, 

Erling blev valgt.

Punkt 2: Formandens beretning.

Vi har siden sidst haft en positiv åben dialog med Søren vedr. fangst i søen, hvor de 
oplyser om, hvor meget og hvad de fanger. Derudover har de istandsat det lille 
fiskerhus. 
Fiskeretten kan nu benyttes af alle sommerhusejere samt sommerhusets gæster, (1 
stang pr. person) Der er udleveret fisketegn til samtlige husstande. Bestyrelsen har 
fået udleveret gule veste med påtrykt fiskerikontrol.

Der er lavet et nyt dræn nord for lupinvej fra sydsiden af flisstien og ud i kanalen. 
Udgiften til dette arbejde er delt med grundejerforeningen.

Den udvendige sluseklap bliver altid lukket i uge 42. Den 21/12 stod klappen åben, 
og det hele var sandet til, så klappen ikke kunne lukkes, pga. at der i røret var dannet 
en kæmpe prop af tang, Micael Ottensen kom hurtigt med en gravemaskine, og fik 
sandet væk, så proppen kom ud.
Ved samme lejlighed blev enderne af rørene ved pumpestationen oprenset.
Dette tilsammen har medført af vandstanden i området nu er på det laveste, set i de 
sidste mange år. 

Der blev igen i år flyttet grus tilbage til nordstranden af Ib B. Jensen.

Der vil blive indkaldt til møde med jægerne, for videre samarbejde og forhandling af 
lejen.

Punkt 3: Regnskab

Blev gennemgået af kasserer Jørn Olesen, og godkendt.

Punkt 4: Valg
Erling og Troels var på valg. De blev begge genvalgt.



Evt.

Det blev påtalt af et medlem, at der er udledning af slam og okker ud i kanalen ved 
Nellikevej, hvilket bevirker en mindre dybde i kanalen efter udløbet.
Efter mødet beså bestyrelsen udløbet, og kunne konstatere, at drænet ikke var stoppet,
men at sandfanget formentlig var fuld. Ved næste oprensning vil vi sørge for, at 
sandfanget bliver tømt.     


