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I/S ENØ PUMPELAUG 

Referat fra plenarforsamlingen den 15. august 2020 kl. 10 som afholdt på 

Smålandshavet Kursus- og Konferencecenter i Karrebæksminde. 

Til stede fra interessenterne var Enø Strand: Kurt Eriksen, Gerbredgård: John Kryger, 

Egemosegård:  Per Dynes Jørgensen og Arne Petersen, Reedtzholm: Bent Jørgensen, og 

Strandgården: Jens B. Hansen. Herudover var der fra bestyrelsen deltagelse af formand Aage 

Hansen, og kasserer Palle Larsen. Bilagskontrollanterne Finn Broni og Ole Christensen deltog 

tillige. 

1) Valg af dirigent 

Kurt Eriksen blev valgt. 

2) Formandens beretning 

Pumperne har i det forgangne år fungeret upåklageligt. Der har ikke været tilfælde med 

voldsomme regnmængder. Der er i årets løb fundet 3 vejbrønde som ulovligt var tilsluttet 

pumpelaugets ledningssystem. Disse forhold er påtalt overfor de pågældende grundejer-

foreninger, og den ene er afkoblet, mens de to sidste forventes at blive det snarest. 

Det er vigtigt at alle grundejerforeningerne er opmærksomme på ulovlige tilslutninger.  

Formanden fik i forbindelse med beretningens godkendelse tilslutning til at bestille årlige eftersyn 

af pumperne. 

Beretningen blev godkendt med akklamation, og med ros til formanden for hans indsats.  

3) Kassereren fremlægger regnskab 

Kassereren gennemgik regnskabets poster. Der var budgetteret med et underskud i 2019 på 8.500 

kr., men det blev til et overskud på 64.604 kr. Heraf udgjorde forudmodtagne indtægter ca. 20.000 

kr., og resten skyldtes mindre driftsudgifter end budgetteret. Ved indgangen til 2020 udgjorde 

kassebeholdningen 108.037 kr.  

Regnskabet blev godkendt.  

4) Forslag for bestyrelsen 

Der var ingen forslag.  

5) Forslag fra interessenterne 

Der var ikke modtaget forslag. 
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6) Kassereren fremlægger forslag til budget for 2020, herunder formandens og kasserers 

honorering 

Kassereren gennemgik forslaget i hovedtal, og samlet forventes balance mellem indtægter og 

udgifter ved uændret anpartsbetaling.  

Formandens honorar blev fastsat til uændret 10.000 kr., og kassererens uændret til 0 kr.  

Bidraget for 2021 er indregnet med 60 kr. pr. anpart i lighed med 2020. Opkrævningstidspunktet 

fastsættes til 15. januar 2021. 

7) Valg af to Bilagskontrollanter 

Der var genvalg til Ole Christensen og Finn Broni. 

8) Valg af to suppleanter til Bilagskontrollanter 

Der var genvalg til Jørn Jakobsen og Kurt Eriksen. 

9) Eventuelt 

Fremover anmodes de enkelte grundejerforeninger om at meddele ændringer i posterne som 

formand, kasserer og det udpegede medlem af pumpelauget til Pumpelaugets sekretær. 

Sekretæren sørger herefter for videreformidling af oplysningerne, herunder opdatering af 

Pumpelaugets hjemmeside. Herved forventes opnået en mere sikker kommunikationsgang mellem 

de involverede foreninger. 

Mødet blev hævet kl. 11.00, og dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

Referent                                                                                     Dirigent 

Signeret                                Signeret 

Jens B. Hansen                                                                          Kurt Eriksen 


