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I/S ENØ PUMPELAUG 

Referat fra plenarmødet den 29. april 2017 som afholdt på Smålandshavet Kursus-

og Konferencecenter. 

Til stede var interessenterne Enø Strand Kurt Eriksen, Stølsgården Jens Nikolajsen, Redtzholm Bent 

Jørgensen, Gerbredgård Hans Johansen, Vigen Jan Davidsen, Kildeengen Morten Hansen, 

Egemosegård  Flemming H. Jensen, og Strandgården Jørn Jakobsen. Der var modtaget afbud fra 

Hans Richart Jørgensen og stemmefuldmagt derfra var givet til Kurt Eriksen. Herudover var der fra 

bestyrelsen deltagelse af formand Aage Hansen, kasserer Palle Larsen og Jens B. Hansen, samt 4 

øvrige deltagere. 

1) Valg af dirigent 

Formanden foreslog Jørn Jakobsen som blev valgt, og denne kunne konstatere plenarmødet for 

lovligt indvarslet. 

2) Formandens beretning 

Formanden gennemgik i korte træk den løste opgave omkring udbygning af pumpeeffekten. En 

meget stor del af det forberedne arbejde blev foretaget af frivillige, og der skal derfor lyde en stor 

tak til Jens Nikolajsen, Jørn Jakobsen, Ole Petersen og Hans Johansen. Aktuelt mangler det 

allersidste af arbejdsarealets grønne renovering, men dette forventes færdiggjort indenfor otte 

dage. De nye pumper er idriftsat og virker efter hensigten. Der er modtaget en klage over 

pumpestøj/vibrationer fra en fastboende nabo til anlægget. Til imødegåelse heraf er der netop 

nedgravet isoleringsplader i en rende på 20 m, og det håbes at dette tiltag kan fjerne problemet. 

Der er endvidere modtaget en klage fra en anden nabo over at målerskabet er placeret på dennes 

grund, og at det forsøges at indgå et forlig herom. 

Projektets omkostninger var budgetteret til 580.000 kr. Budgettet er overskredet med 17.556 kr., 

men dertil vil komme udgifter til reetablering af området med mere. 

Formanden så sluttelig frem til en revision af laugets vedtægter under punkt 5. 

Som kommentar til beretningen foreslog Palle Larsen at bestyrelsen sørger for at få flyttet 

målerskabet væk fra den klagende nabos grundstykke. 

Beretningen blev herefter godkendt. 
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3) Kassereren fremlægger regnskab 

Kassereren gennemgik til det udleverede regnskab for 2016 på hovedposter. Den høje 

pengebeholdning pr. 31. december 2016 skyldes forudbetalte andele til anlægsopgaven, og at 

disse er udbetalt/udbetales i 2017. Regnskabet blev godkendt. 

4) Redegørelse af projektet for udvidelse af pumpeeffekt ved Jens Nikolajsen 

Anlægsprojektet blev udført i november/december 2016 i en heldigvis stort set regnfri periode, 

hvilket næsten overflødiggjorde de etablerede sugespidser. Entreprenør Møller måtte træde til 

med hjælp til pumpehusets transport fra Græshoppebroen og frem til arbejdspladsen på Enø. 

Årsagen var at pumpeleverandørens lastvogn inklusive pumpehuset ikke kunne passere indenfor 

broens dimensioner.  

Naboklagen vedrørende den lavfrekvente støj har krævet en del opmærksomhed, og det i 

formandens beretning nævnte tiltag med nedgravning af en rende med isoleringsmateriale er det 

seneste forsøg på afhjælpning heraf. 

5) Forslag fra interessenterne   

Der var indkommet to forslag til ændringer i interessentskabets vedtægter, der i blandt et ret 

omfattende fra Jens Nikolajsen som også rummede det andet forslag. Forslagene afstedkom 

yderligere forslag fra forsamlingen, og på dette grundlag valgte dirigenten at gennemlæse hele 

vedtægten, og således opsamle og registrere alle forslag. De således registrerede vedtægter 

enstemmigt. Det bliver for vidtgående i dette referat at opremse alle ændringerne, men de 

omskrevne vedtægter medsendes som bilag til dette referat. 

 6) Kassereren fremlægger forslag til budget for 2017 

Kassereren gennemgik forslaget i hovedtal, og oplyste at bidraget for 2017 er indregnet med 60 kr. 

pr. anpart. Budgettet blev godkendt. 

7) Valg af to Bilagskontrollanter 

Finn Broni og Ole Andersen blev genvalgt. 

8) Valg af to suppleanter til Bilagskontrollanter 

Kurt Eriksen og Jørgen Jakobsen blev genvalgt. 

9) Eventuelt 

Formanden takkede for fremmødet, og takkede dirigenten. 

Mødet blev hævet kl. 12.10. 
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Referent                                                                                     Formand 

Jens B. Hansen                                                                          Aage Hansen 


