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Velkomst og valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Budget
Valg til bestyrelse
Eventuelt

Ad 1) Formanden bød velkommen og foreslog Erik Aksig som dirigent. Erik Aksig blev valgt.
Ad 2) Formanden fortalte, at de nye vedtægter ligger til høring i kommunerne, efter at der er kommet
indsigelser. Efter behandling her skal det videre til Miljøstyrelsen og eventuelt til Taksationskommissionen.
Det betyder igen, at der ikke er nogen afklaring foreløbig.
Bestyrelsen har været i dialog med Gribskov kommune vedr. udgravning af en grøft som erstatning for en
rørledning i områdets sydøstlige del. Sagen har været hos Fredningsnævnet og afventer et OK fra
kommunen.
Bestyrelsen har for at få sænket vandstanden forsøgsvis sænket niveauet på svømmerne på pumperne.
Effekten på vandniveauet var minimalt mens det gav en uforholdsmæssig stigning i elforbruget.
Svømmerne er derfor sat tilbage på det gamle niveau.
Der blev i den anledning spurgt, om Mosetoften – Skelvej området , der ofte er under vand, kunne forvente
bedre afvanding. Svaret var, at det er der ikke udsigt til. For at kunne imødekomme dette ville der bl.a.
skulle installeres to nye pumper samt foretages oprensning 2 gange årligt. Bestyrelsen ser sig ikke med den
nuværende økonomi i stand til at bedre situationen.
Ad 3) Der er et mindre overskud på regnskabet i år. Men der er et underskud til næste år pga. udgifter til
landinspektører og øgede el-priser.
Ad 4) Bestyrelsen havde et forslag om oprettelsen af en kassekredit på ca. 50.000 kr til at dække næste års
underskud og ønskede generalforsamlingens godkendelse af dette. En omfattende diskussion fulgte
forslaget. Der var bred enighed om behovet for at få flere penge i kassen men via en frivillig indbetaling. De
to fremmødte formænd for grundejerforeningerne støttede også en frivillig indbetaling. Bestyrelsen fik
mandat til at opkræve et frivilligt bidrag på 200 kr. Det blev endvidere foreslået, at bestyrelsen fremlagde,
hvor mange timer nogle af bestyrelsen medlemmer bruger ulønnet på vedligehold af pumper, oprensning
samt løbende tilsyn. Desuden ønskedes der en tydeliggørelse af anlæggenes (pumper, pumpehus, diget,
grøfter m.m.) ringe og nedslidte stand og perspektiverne, såfremt der ikke relativt hurtigt sker en
forbedring at disse anlæg pga. af den fastlåste økonomiske situation og indsigelserne mod de nye
vedtægter.
Ad 5) I relation til det kommende års budget blev der udtrykt ønskes om at hæve indtægterne
ekstraordinært, så der kom balance i budgettet. Dette blev tilbagevist af et flertal af deltagerne. I stedet

besluttedes det at udskyde udgravningen af en grøft. Det besluttedes af principielle grunde at beholde
posten med 5000 kr til løbende tilsyn af anlægget. Dette tilsyn udføres af 2 fra bestyrelsen, men beløbet er
ikke kommet til udbetaling de seneste to år pga. af mangel på penge – og kommer nok heller ikke til
udbetaling næste år.
Ad 6) Kim Søholt Larsen var på valg til bestyrelsen. Han opstillede og blev genvalgt. Erik Aksig var på valg
som suppleant, opstillede og blev genvalgt.
Ad 7) Der blev fremsat forslag om at bestyrelsen forfattede et kort referat af hele situationen omkring
gamle og nye vedtægter, anlæggenes tilstand og økonomien, hvilket man mente kunne øge
oplysningsniveauet blandt medlemmerne.
Afslutningsvis opfordrede Erik Aksig til, at alle medlemmer registrerede deres e-mail adresse på
hjemmesiden og takkede derefter for god ro og orden.
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