Referat af Reersø pumpelags generalforsamling afholdt lørdag d. 22/4 2017.

I alt ca. 26 fremmødte.
Punkt 1. Valg af stemmetællere og dirigent:

Michael Munthe Fog modtog valg som dirigent. Poul Erik Jensen og Per Lingren blev valgt som
stemmetællere, hvorefter dirigenten konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet. Der manglede
dog i indkaldelsen et punkt om konvertering af sommerhusråde til landbrugsområde.
Punkt 2. Formandens beretning: ( Vedlagt som bilag)

Formanden aflagde om årets gang, som især har været præget af arbejdet med forbedring af anlægget i
samarbejdet Jan Dietrich og Niras. Projektet ligger i øjeblikket til behandling hos Kystdirektoratet. Lagets
lodsejere anmodedes i den forbindelse ved spørgsmål om projektet, om ikke at ringe til Niras, men i stedet
til lagets bestyrelsesmedlemmer af økonomiske årsager.
Der har i årets løb kun været forholdsvis små skader på anlægget og problematikken omkring færdsel på
digerne blev også berørt.
Det indkøbte Boxwall- system har været i funktion, men blev ikke for alvor testet. Der kan dog konstateres,
at det er hurtigt, at stille op og fjerne igen.
Problemet med oprydning langs kanalen på grund af manglende kendskab til lodsejeres hjemadresse blev
også berørt.
Formanden sluttede med at takke for godt samarbejde.
I forbindelse med bemærkninger fra blandt andet Martin Carlsen og Anni Sørensen, opstod der en større
drøftelse af udformning, bevoksning/ slåning og færdsel på især det store nordvestlige dige.
På foranledning af Ivan Brun og Per Lindgren blev problematikken angående TDC's diger også berørt.
Mikael Ballhausen kunne oplyse, at den fremtidige udformning af lagets anlæg, er afhængigt af en
balanceakt mellem Niras og Kystdirektoratet med Kystdirektoratet i den afgørende rolle.
Peder Hansen bemærkede, at problemet med trafik på digerne, var et spørgsmål om at levetidsforlænge
dem i en stormsituation.
Mogens Christiansen foreslog sandfodring, som et alternativt tiltag til beskyttelse af digerne. Men Peder
Hansen oplyste, at dette ville være en meget kortsigtet løsning og tilmed en dyr en i millionklassen for
lagets ansvarsområde.
Mogens Christiansen bemærkede, at den angivne pris for det nye projekt svingede mellem 7,8 til 11,3 mill.
kroner. Det blev her oplyst, at det afhang af, hvilken udformning, som vil blive den endelige.
Ole Rishøj anførte, at det kunne være forbundet med en hvis forvirring i forbindelse med
samtykkeerklæringerne. Mikael Ballhausen oplyste, at erklæringerne var standarterklæringer og derfor
kunne indeholde u relevante forhold og dårlige formuleringer.

På foranledning af Torben Nielsen, blev financeringen af det nye projekt drøftet, heriblandt garanti fra
Kalundborg Kommune.
Der blev fra salen udtrykt besvær med at overskue de omtalte lokaliteter i forbindelse med de forskellige
drøftelser og foreslået, at bestyrelsen arrangerede plancher i diverse udformninger og Mogens Christiansen
ville endda gå så langt som til at påstå, at arbejdet i bestyrelsen sejlede. Formanden tog herefter ordet og
konstaterede, at laget hverken har kontor eller kontorpersonale og at alt bestyrelsesarbejde foregår
ulønnet i medlemmernes fritid, så hvis ønsket om nævnte tiltag var bredt funderet, ville han øjeblikkelig
fritstille sit kandidatur grundet manglende resurser, hvorefter bestyrelsen modtog salens opbakning med
Ivan Brun i spidsen.
Herefter blev formandens beretning godkendt.
Punkt 3. Godkendelse af regnskab:
Kasseren fremlagde Regnskabet for 2016, hvor investeringen i Boxwallanlægget var den mest interessante.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Punkt 4. Vedtagelse af budget 2018: (Vedlagt som bilag)
Kasseren fremlagde budgettet og efter Svar på opklarende spørgsmål fra Mogens Kristiansen vedrørende
hensættelser, blev budgettet vedtaget.
Punkt 5. Behandling af indkomne forslag:
Konvertering af areal tilhørende Skansevej 14 (Erling Brøgger) fra sommerhusstatus til Landbrugsareal .
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Punkt 6. Valg til bestyrelse:
På valg var følgende:
Peter Hansen og Mikael Ballhausen for sommerhusbeboere. Henrik Nielsen som suppleant for landbrugere.
Alle genvalgt.
Punkt 7. Eventuelt:
Mikael Ballhausen gav en kort orientering om det nye projekts nuværende stilling og fortalte blandt andet,
at Laget ind til videre har brugt ca. 200.000 kr. til Niras, som er taget fra kassebeholdningen og kunne
endvidere oplyse, at bestyrelsen via Kalundborg Kommune har udsendt et brev til de matrikelejere som vil
være berørte af det kommende projekt. I brevet udbad bestyrelsen, at ejeren underskrev en
samtykkeerklæring, som er en forudsætning for, at kystdirektoratet vil godkende projektet, som igen er en
forudsætning for, at Kalundborg Kommune vil stille med en bankgaranti. Bestyrelsen er i dialog med
Kystdirektoratet om samtykkeerklæringen er nødvendig.
Mogens Christiansen spurgte vedrørende forløb af grøft bag diget ved den offentlige strand, hvilket
bestyrelsen blev svar skyldig, men lovede at følge op på sagen.

Ole Rishøj foreslog at man kunne søge fonde, hvilket bestyrelsen overlod til det frie initiativ, hvis nogle i
laget skulle besidde den slags evner.
Mogens Christiansen havde hørt rygter om, at bestyrelsen var af den opfattelse, at det kommende projekt,
udelukkende skulle finansieres via sommerhusbeboernes lodsejerbidrag. Formanden bekræftede rygtet, og
begrundede synspunktet med, at det er i sommerhusområdet værdierne og dermed også risikoen for
skade og dermed tab er langt de største også set i lyset af, at landbruget i forvejen betaler langt højere
bidrag pr. person i forhold til sommerhusejerne for næsten ingen risiko.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand: Niels Erik Jensen.
Kasser: Peter Hansen.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Mikael Ballhausen og Kim S. Christens.
Suppleanter: Bent Frederiksen og Henrik Nielsen.

Reersø

I6 2017

Kim S. Christens

2

Reersø d. )/

6 2017
•

Michael Munthe F

