
I/S ENØ PUMPELAUG 

Referat fra bestyrelsesmødet den 13. august 2016. 

Til stede var: Aage Hansen, Kurt Eriksen, Jens Nikolajsen, Bent Jørgensen, Jens B. Hansen, Lars 

Hemmingsen, Hans Johansen, Morten Hansen, og Palle Larsen. 

1) Velkomst ved formanden. 

2) Valg af sekretær.  

    Jens B. Hansen fra GF Strandgården blev valgt. 

3) Orientering ved formanden.  

    Intet til referat. 

4) Gennemgang af forslag.  

    Formanden redegjorde for de ydre forhold som udfordrer den bestående pumpekapacitet, og 

nævnte den øgede tendens til kraftige regnskyl (skybrud), samt at øens kloaksystem er blevet 

foret således at  en andel af regnvandet ikke længere bortpumpes ad den vej. Den nuværende 

pumpekapacitet er på ca. 30 liter pr. sekund, og bestyrelsen har fået udarbejdet en beregning der 

viser at kapaciteten bør øges til ca. 80 liter pr. sekund. Udgiften ved en sådan forøgelse, herunder 

tilpasning af en pumpestrækning på 64 m vil overslagsmæssigt beløbe sig til ca. 450.000 kr. 

Pumpelauget vil af kassebeholdningen kunne finansiere ca. 70.000 kr., og resten svarende til knap 

300 kr. pr. anpart vil så skulle opkræves hos interessenterne. 

Det blev oplyst at det alternativt var blevet undersøgt om etablering af regnvandsbassiner kunne 

klare spidsbelastningerne ved store regnskyl. Det rådgivende ingeniørfirma der blev bedt om at 

beregne dette, meldte tilbage at grundvandstanden på øen er for høj til at der er "plads" til 

regnvandsbassiner. 

Det blev endvidere oplyst at den enkelte lodsejer ikke må tilslutte afledt tagvand til kloaksystemet, 

og at kommunen må forventes at interessere sig for det punkt på et tidspunkt, samt at de enkelte 

interessenter selv er ansvarlige for at drænsystemet i eget område virker. 

Der var enighed om at pumpeprojektet i sin helhed som forelagt gennemføres så vidt muligt i 

efteråret 2016, eller snarest derefter. 

5) Etablering af hjemmeside. 

    Jens Nikolajsen gennemgik et forslag til design og indhold af en hjemmeside for lauget. Forslaget 

blev vedtaget, og hjemmesiden gøres tilgængelig på internettet en af de nærmeste dage. 



6) Brev fra G/F Reedtzholmvej. 

    Det blev besluttet at henvendelsen ikke indeholder forhold af relevans for Pumpelauget, og 

peger på at ønsker om ændringer i fordelingen af anparter jævnfør vedtægterne skal afgøres  ved 

voldgift på foranledning af forslagsstilleren. 

7) Eventuelt. 

    Ingen emner. 
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