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I/S ENØ PUMPELAUG 

Referat fra plenarforsamlingen den 10. august 2019 kl. 10 som afholdt på 

Smålandshavet Kursus- og Konferencecenter i Karrebæksminde. 

Til stede fra interessenterne var Enø Strand: Ole Pedersen, Gerbredgård: Hans Johansen, 

Kildeengen: Morten Hansen, Egemosegård:  Flemming H. Jensen, Stølsgård: Jens Nikolajsen og 

Poul Erik Sone, Reedtzholm: Bent Jørgensen og Ida Rostgaard, og Strandgården: Jens B. Hansen. 

Herudover var der fra bestyrelsen deltagelse af formand Aage Hansen, og kasserer Palle Larsen.  

1) Valg af dirigent 

Jens Nikolajsen blev valgt. 

2) Formandens beretning 

Pumperne har i det forgangne år fungeret upåklageligt. Der har ikke været tilfælde med 

voldsomme regnmængder. Der er imidlertid en tendens til øget bundfældning af slam i 

ledningsnettet, og dette skyldes til dels at der ikke i længere tid har været større 

gennemvaskninger af regnvand. Formanden vil i forbindelse med de årlige oprensninger vurdere 

om der er behov for at slamsuge det bundfældede materiale. 

Formanden fik i forbindelse med beretningens godkendelse tilslutning til at indgå aftale med 

entreprenør om vedligeholdelse af det nære areal omkring pumpen på Stølsgårdsvej.  

Beretningen blev godkendt. 

3) Kassereren fremlægger regnskab 

Kassereren gennemgik regnskabs poster. Der var budgetteret med et underskud i 2018 på 8.500 

kr., men det blev kun på 7.247 kr., og det til trods at der er afholdt en ekstraordinær udgift på godt 

21.000 kr. vedr. flytning af el-skabet ved Strømmene. Ved indgangen til 2019 udgjorde kasse-

beholdningen 43.432 kr.  

Kassereren vil i regnskabet for 2019 indføre en ny post vedr. Serviceudgifter af pumpestationer. 

Regnskabet blev godkendt.  

4) Forslag for bestyrelsen 

Der var ingen forslag.  

5) Forslag fra interessenterne 

Der var ikke modtaget forslag. 
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6) Kassereren fremlægger forslag til budget for 2020, herunder formandens og kasserers 

honorering 

Kassereren gennemgik forslaget i hovedtal, og det udviser et forventet underskud på 8.500 kr.  

Formandens honorar blev fastsat til uændret 10.000 kr., og kassererens uændret til 0 kr.  

Bidraget for 2020 er indregnet med 60 kr. pr. anpart i lighed med 2019. Opkrævningstidspunktet 

fastsættes uændret til 1. februar 2020. 

Det blev besluttet at udgiftsforventningerne nedjusteres således at budgettet får et overskud på 

1.500 kr. Det nye budget udsendes sammen med referatet. 

7) Valg af to Bilagskontrollanter 

Der var genvalg til Ole Christensen og Finn Broni. 

8) Valg af to suppleanter til Bilagskontrollanter 

Der var genvalg til Jørn Jakobsen og Kurt Eriksen. 

9) Eventuelt 

Fremover anmodes de enkelte grundejerforeninger om at meddele ændringer i posterne som 

formand, kasserer og det udpegede medlem af pumpelauget til Pumpelaugets sekretær. 

Sekretæren sørger herefter for videreformidling af oplysningerne, herunder opdatering af 

Pumpelaugets hjemmeside. Herved forventes opnået en mere sikker kommunikationsgang mellem 

de involverede foreninger. 

Mødet blev hævet kl. 11.00, og dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

Referent                                                                                     Dirigent 

Signeret                                Signeret 

Jens B. Hansen                                                                          Jan Nikolajsen 


