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I/S ENØ PUMPELAUG 

Referat fra plenarforsamlingen den 19. august 2017 som afholdt på Fiskeri- og 

Bymuseet, Karrebæksminde. 

Til stede fra interessenterne var Enø Strand: Kurt Eriksen og Ole Pedersen, Gerbredgård: Hans 

Johansen, Kildeengen: Morten Hansen, Egemosegård:  Flemming H. Jensen, og Strandgården: Jens 

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

Palle Larsen. Hans Richard Jørgensen deltog i punkt 9) Eventuelt. 

1) Valg af dirigent 

Aage Hansen blev valgt. 

2) Formandens beretning 

Formanden redegjorde for baggrunden for plenarforsamlingens afholdelse, idet 2017 er et 

overgangsår for Pumpelaugets årshjul. Årsagen hertil er den vedtægtsændring der blev vedtaget 

på plenarmødet i april måned, som blandt andet betyder at plenarforsamlingen fremover skal 

afholdes i august måned. 

Plenarforsamlingen afholdes efter den gældende vedtægt, men med fokus på vedtagelse af 

budget 2018, samt opsamling og afslutning af anlægsarbejdet vedr. pumpeudvidelsen, og to 

forslag fra bestyrelsen. Øvrige punkter blev ikke behandlet. 

Formanden kunne konstatere at pumperne virker upåklageligt, og at antallet af fejlmeldinger har 

fundet et naturligt leje, hvilket bekræfter pumpernes funktionsniveau. Pumperne har dog endnu 

ikke været udsat for den første store vandmængde, men den hændelse afventes med sindsro.  

Det kunne også konstateres at den afhjælpende foranstaltning mod gener fra lavfrekvent støj har 

virket fuldt ud efter hensigten. Der er således ikke længere naboklager herover. 

(Del)-beretningen blev godkendt. 

3) Kassereren fremlægger regnskab 

Kassereren afgrænsede sin regnskabsaflæggelse til udgifterne vedr. pumpeudvidelsen, og oplyste 

at budgettet for 2017 på det punkt var overskredet med ca. 10.000 kr., hvilket blandt andet 

skyldtes den i beretningen nævnte foranstaltning til fjernelse af lavfrekvent støj.  
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4) Forslag fra bestyrelsen 

 A) Forslag vedr. målerskab 

I forbindelse med anlægsarbejdet vedr. pumpeudvidelsen blev det målerskab som samler det 

elektriske ledningsnet omkring pumperne desværre anbragt fejlagtigt på en privat grundejers 

areal, og ikke som tiltænkt på et areal som tilhører grundejerforeningen Gerbredgård. 

Flytningen af målerskabet vil medføre en udgift på ca. 11.000 kr. inkl. moms. 

Det blev besluttet at målerskabet flyttes i indeværende år. 

B) Forslag om service på pumper 

Formanden foreslog at der aftales service på pumperne til udførelse hvert andet år indtil videre. 

Udgiften hertil vil udgøre ca. 12.000 kr. inkl. moms, og således belaste med 6.000 kr. i gennemsnit 

pr. år.  

Forslaget blev godkendt.  

5) Forslag fra interessenterne   

Ingen. 

6) Kassereren fremlægger forslag til budget for 2018 

Kassereren gennemgik forslaget i hovedtal, og oplyste at bidraget for 2018 er indregnet med 60 kr. 

pr. anpart i lighed med 2017. Opkrævningstidspunktet ændres til 1. februar mod tidligere medio 

juni i året.  

Budgettet blev godkendt. 

7) Valg af to Bilagskontrollanter 

Punktet blev ikke behandlet. Der henvises til Plenarforsamlingen i april 2017. 

8) Valg af to suppleanter til Bilagskontrollanter 

Punktet blev ikke behandlet. Der henvises til Plenarforsamlingen i april 2017. 

9) Eventuelt 

Hans Richard Jørgensen oplyste at han havde mistanke om at grundvandstanden på Enø var 

stigende, og mente at den ville stige yderligere. Årsagen hertil kunne være at NK-Forsyning havde 

forret deres kloakledninger, således at disse ikke længere bidrager til afvanding af øen. 

Foranlediget heraf havde Jørgensen måtte spule dræningsrørene på egen grund, og behovet for 

yderligere dræning forventes at blive påkrævet som følge af den forventede grundvandsstigning. 
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Det blev endvidere oplyst at grundejerforeningen Gerbredgård også er i gang med en etapevis 

spuling af egne drænrør. 

Pumpelauget vil observere mistanken om stigende grundvandsspejl i de kommende år.  

 

Mødet blev hævet kl. 10.00 

 

Referent                                                                                     Formand 

Jens B. Hansen                                                                          Aage Hansen 


