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PUMPELAG EBBELØKKE

Til at forestå vedligeholdelse af det, ved landvæsensnævnskendelse, sag nr. 536 Nykøbing Sj.
retskreds, af 1. sep. 1969, etablerede afvandingsanlæg, er oprettet et pumpelag med følgende
vedtægter:

1.

Pumpelagets navn er ”Pumpelag Ebbeløkke”.

2.

Medlemmer af pumpelaget er ejere af samtlige de grunde der er omfattet af ovennævnte
kendelse, samt ejere af grunde der senere tilsluttes afvandingsanlægget.

3.

Pumpelaget ledes af en bestyrelse på mindst 4 medlemmer nemlig:

Et medllem udpeget af Kragemosegårdens Grundejerforening
Et medlem udpeget af Grundejerforeningen Hedebo
Et medlem udpeget af Grundejerforeningen Solåsen
Et medlem udpeget af Grundejerforeningen Ebbeløkke Strand

Medlemmerne kan når som helst udskiftes ved skrivelse fra grundejerforeningerne til
pumpelaget.

Herudover kan Trundholm kommune udpege et medlem.

4.

Bestyrelsen vælger en formand, der også virker som kasserer. Formandsskabet går på skift
mellem de 4 grundejerforeninger, for perioder af 4 år ad gangen.

Bestyrelsen
tilser,
at
kendelsens
bestemmelser
overholdes,
idet
hver
grundejerforeningsrepræsentant foranlediger tilsynet gennemført indenfor sin
grundejerforenings område, jvf. pkt. 9.
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Alle beslutninger i bestyrelsen tages i bestyrelsesmøder, og træffes ved simpel
stemmeflerhed blandt de fremmødte. Formanden indfører samtlige beslutninger i en
forhandlingsprotokol, der ved bestyrelsesmødet underskrives af samtlige tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.

Formanden fører pumpelagets korrespondance og repræsenterer pumpelaget overfor
myndigheder m.v.

5.

Bidrag til drift og vedligeholdelse opkræves hos de 4 grundejerforeninger, og indsættes på
en bank- eller girokonto, hvorpå kun midler til dette formål må indgå.

Udgifterne fordeles, som angivet i kendelsen side 21, med følgende andele:

Grundejerforeningen ”Kragemosegården” 34,7%
Grundegerforeningen ”Solåsen”

17 %

Grundejerforeningen ”Ebbeløkke Strand” 33 %
Grundejerforeningen ”Hedebo”

15,3%

Formanden fører pumpelagets regnskab, der én gang årligt revideres og godkendes af
samtlige bestyrelsesmedlemmer og er tilgængelig for Trundholm kommune. Overskud
eller underskud fra de enkelte år overføres til næste års regnskab.

6.

Der betales ikke honorarer til bestyrelsens medlemmer, dog kan direkte udgifter, der er en
følge af bestyrelsens beslutninger, refunderes efter regning.

7.

Alle tilføjelser til anlægget skal forelægges pumpelaget til godkendelse. Dersom andet
ikke bestemmes skal følgende regler overholdes:

a.

Afstand fra hovedledninger til septictank, sivedræn eller sivebrønd må ikke være
mindre end 25 m. For lokaldræn skal afstanden være mindst 5 m.

b.

Lokaldræn skal forsyned med en mindst 30 cm brønd ved afgangen fra hver grund.

http://www.ebbeloekkestrand.dk/SIDE-2C.HTM

10-06-2014

WEB DESIGN - Layout by Jens Jørgensen

8.

Page 3 of 3

Pumpelagets formand opbevarer et sæt tegninger over anlægget, der ajourføres på de
enkelte grundejerforeningers foranledning, dersom anlægget udbygges med nye
hovedledninger.

Fælles hovedledninger fra 1. udbygning vedligeholdes af pumpelaget, medens nye
ledninger vedligeholdes lokalt.

9.

Tilsynet skal omfatte følgende forhold:
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