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I/S ENØ PUMPELAUG
Referat fra plenarforsamlingen den 1. september 2018 som afholdt på
Smålandshavet Kursus- og Konferencecenter i Karrebæksminde.
Til stede fra interessenterne var Enø Strand: Kurt Eriksen, Gerbredgård: Hans Johansen,
Kildeengen: Morten Hansen, Egemosegård: Flemming H. Jensen, Stølsgård: Jens Nicolajsen og
Poul Erik Sone, og Strandgården: Jens B. Hansen. Herudover var der fra bestyrelsen deltagelse af
formand Aage Hansen, og kasserer Palle Larsen.
1) Valg af dirigent
Kurt Eriksen blev valgt.

2) Formandens beretning
Igangsætningen i 2017 af de nye pumper medførte nogle problemer med blandt andet en del
pumpestop som ikke kunne forklares. Efter flere spulinger af pumpekammeret, og forsøg med
styringsteknikken, blev løsningen fundet ved at ændre på det etablerede motorværn. Siden har
pumperne fungeret upåklageligt. Der er også blevet eftermonteret et gitter mellem tilløbsledningen og pumpekammeret, således at større fremmedlegemer ikke kan genere eller beskadige
pumperne.
Her i 2018 er de el-skabe som indeholder styringen af pumperne flyttet tilbage på rette plads.
Formanden understregede at tilslutninger til pumpelaugets ledningsnet kun må ske efter aftale
med formanden, og at sandfangsbrønd altid skal etableres.
Formanden regnede med at den årlige spuling af ledningsnettet vil finde sted her i september
måned.
Beretningen blev godkendt.

3) Kassereren fremlægger regnskab
Kassereren gennemgik regnskabs poster. Der var forventet et underskud i 2017 på over 300.000
kr., idet væsentlige dele af udgifterne til etableringen af nye pumper i 2016 først blev afholdt i
2017. Endvidere er der afholdt udgifter til afhjælpende foranstaltninger på det nye anlæg.
Tilsammen udgør disse anlægslignende udgifter 370.936 kr. Det samlede resultat for 2017 blev et
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underskud på 332.720 kr. som er finansieret af den tilstedeværende kassebeholdning. Ved
indgangen til 2018 udgjorde kassebeholdningen 50.680 kr.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4) Forslag fra interessenterne
Der var ikke modtaget forslag.

5) Kassereren fremlægger forslag til budget for 2018
Kassereren gennemgik forslaget i hovedtal, og det udviser et forventet underskud på 8.000 kr.
Bidraget for 2019 er indregnet med 60 kr. pr. anpart i lighed med 2018. Opkrævningstidspunktet
fastsættes uændret til 1. februar.
Budgettet blev godkendt.

6) Valg af to Bilagskontrollanter
Der var genvalg til Ole Christensen og Finn Broni.

7) Valg af to suppleanter til Bilagskontrollanter
Der var genvalg til Jørn Jacobsen og Kurt Eriksen.

8) Orientering om vejbrønde
GF Strandgården har henvendt sig til kommunen vedr. manglende rensning og forkert etablering
af nogle eksisterende vejbrønde, idet der jævnligt var vandansamlinger på og omkring
Strandagervejens afgang fra Enø Kystvej. Kommunen har lovet at tømme vejbrøndene og rette
anlægget således at vejvandet tilløber brøndene bedre end tilfældet er aktuelt. GF Strandgården
har på eget område fået spulet nogle dræn, og effekten af ovennævnte tiltag afventes i det
kommende år.
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Det skal holdes for øje at vejvand er en kommunal opgave, og opfattes som spildevand, som
derfor ikke må tilføres drænsystemer direkte. Vejvand skal enten tilføres kloaksystemet, eller
tilsikres nedsivning gennem jordlagene.

9) Orientering om digeprojektet
Kurt Eriksen kunne oplyse at linieføringen for diget nu forelægger næsten færdig, og at
færdiggørelsen forventes snarest. Konsulentfirmaet Niras har ændret sine forventninger til
digehøjden til 2,50 m for alle strækninger med undtagelse af selve kanalforløbet. Forhøjelsen
skyldes hensyn til bølgeeffekter.
Kompetencen til at træffe beslutning om digebyggeri og udgiftsfordeling heraf overgår fra d.d. til
landets kommunalbestyrelser.
Næstved kommune har varslet om endnu et borgermøde i løbet af efteråret.

Mødet blev hævet kl. 11.40, og dirigenten takkede for god ro og orden.
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