Karsemosens Landvindingslag
Referat fra bestyrelsesmøde 26/5 2010
Til stede: Vivi Qvistgaard (VQ); Kim Søholt Larsen (KSL, referent); Erik Aksig (EA); Jacob Nielsen
(JN); Peder Schierning Hansen (PSH)
Ikke til stede: Per Larsen (PL)
Dagsorden:
1) Besigtigelse af dige og pumpehus
2) Regnskab siden sidst
3) Drænproblemer på den østlige del Ryengen
4) Næste generalforsamling
5) Evt.
1) JN har snakket med skoven vedr. det sted på diget hvor skovens maskiner har trykket diget ved
overkørsel i forbindelse med rørhøst. Det var JN indtryk at skoven ikke anså det for at være et problem
de har ansvaret for. Der er også problemer med køer på diget og ved kanalen til pumpehuset. Ejeren af
køerne kontaktes for at få genetableret hegnet så dette undgås fremover. Det blev besluttet at
bestyrelsen til efteråret skal kigge nærmere på hvad der kan gøres ved det ødelagte dige og hvad det vil
eventuelt vil koste. Dette indebærer bl.a. kontakt til Skov- og naturstyrelsen som kunne tænkes at have
erfaring fra lignende projekter andre steder i landet.
Der er udført en reparation af svømmeren på den ene af pumperne. PSH og JN kigger på pumperne og
kommer med en vurdering af disse med henblik på en evt. udskiftning af pumpe(r) i steder for gentagne
reparationer.
2) Udgifts/indtægtsoversigt og regnskab for det seneste år blev fremlagt og gennemgået ligesom der
blev lavet et budget for 2010-2011. KSL kontakter landmåler for at få en elektronisk kopi af oversigten
på bidragsyderne.
3) Vedr. meget vand/manglende dræn af området i den østlige del af Ryengen er der indsendt en
ansøgning til kommunen om gravning af grøft i stedet for at oprense tilstoppet/sammensunket dræn. I
den anledning har JN besigtiget stedet sammen med kommunens biologer. Svar på ansøgningen
afventes nu. Efter lodtrækning er VQ på valg til bestyrelsen.
4) Intet nyt fra kommunerne vedr. godkendelse af de nye vedtægter. JN laver formandens beretning og
tjekker regnskab og budget til generalforsamling i næste uge.
5) EA har skiftet web-hotel for lagets hjemmeside.

