
I/S Enø Pumpelaug 
 

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt lørdag den 23. jan.2016 kl.09:30, 
på Karrebæksminde Fiskeri og Bymuseum. 

 
Deltagere: G/F Enø Strand, Kurt Eriksen 

                G/F Egemosegård, Henrik 
                G/F Stølsgården, Johs.Folkvard 

                G/F Strandgården, Finn Broni 

                G/F Kildeengen, Aage Hansen 
                G/F Redtzholm,Bent Jørgensen 

                G/F Vigen, Jan Davidsen 
 G/F Gerbredgaard Georg Knudsen 

 
Dagsorden: 

1 Valg af dirigent og referent 
2 Gennemgang af vedtægterne specielt § 3 

3 Formandens orientering vedr. oversvømmelse julen 2015 
4 Orientering vedr. evt. udskiftning af pumpe på Bækkene 

5 Stølsgården bedes orientere om vandreservoiret på område med bl.a. 
tilløb og afløb? 

6 Øvrige interessenter bedes komme med evt. tiltag i deres område vedr. 
dræn 

7 Alle bedes komme med evt. forslag vedr. forhindring af oversvømmelse 

således at vi kan indstille tiltag til plenarmødet i apr.-maj.2016 
 

 
Ad 1   Kurt Eriksen blev valgt som dirigent og Georg Knudsen som ref. 

 
Ad 2   Formanden gennemgår og præciserer § 3 og i § 8 stk. 7 hvor det nu 

hedder bilagskontrollanter, og ikke som tidligere revisorer. Finn Broni 
påpeger at § 8 stk 6 er ændret, budgettet er for det igangværende år. 

 
Ad 3   Formanden orienterer om oversvømmelsen i julen 2015 og fortæller 

at de tre nuværende pumper kan fjerne 40 liter/sec. Svarende til 
144m3/time. Tilstrømningen har i en kort periode været større, med en 

mindre oversvømmelse til følge. 
 

Ad  4   Der blev orienteret om at man kunne udskifte en pumpe i bækkene 

med en større. 
Der blev udleveret en skrivelse fra Nielsen og Risager med beregninger der 

viser at man med den større pumpe kan øge ydelsen fra 10 l/sec til 15 l/sec 
Hvilket vil øge den samlede kapacitet med 17% 

Der var enighed om at spørgsmålet om ny pumpe afventer til vi har et 
samlet overblik over hvilke tiltag der skal gøres. 

 



Ad  5  Johs. Folkvard orienterede om vandreservoiret ved Stølsgården. 
Det ene dræn under bassinet er fjernet, og vandet siver kun langsomt ned 

til pumpestationen via en nygravet grøft. 
Johs mener bassinet virker idet der er obs. Variationer i vandstanden fra 10 

cm. til 25 cm. 
I øvrigt var Johs enig i at det oversvømmede hus er placeret på en grund 

der ligger under kvote o,o, hvilket er meget uheldigt da det har været 
oversvømmet mange gange. 

 

Ad  6 Hans Jørgensen Har tilbudt at stille jord til rådighed på arealet mellem 
Bækkene og Havbakken hvis pumpelauget vil udføre forsinkelssesbassin 

der. 
Pumpelauget retter henvendelse til Nielsen og Risager om rådgivning i 

forbindelse med kommende tiltag. 
Således at forslag kan komme med på Plenarmødet. 

 
Ad  7  Der fremkom ikke flere forslag. 

Plenarmødet er fastlagt til den 30. april 2016 
 

Der var ikke noget pkt. eventuelt, men Johs Folkvard udleverede en 
skrivelse til deltagerne som han havde ønsket på dagsordenen,men var 

kommet for sent 
 

Således opfattet på mødet 

 
Georg Knudsen 

 


