Ebbeløkke pumpelag November 2015 2015
Efterårsvandring 1. Nov. 2015
Bestyrelsen - Gert, Ernst, Flemming og Carl var til stede.
Vi mødtes ved pumpestationen kl 10.15
Der er tilsyneladende ikke problemer med dræn-systemet og de nye pumper kører som de skal Ved fejl i pumpestationen sendes besked til Gerts telefon.
Hovedledningerne er blevet spulet i 2015 og hoved-brønde renset op.
Formand Gert Juhl-Laugesen havde i indkaldelsen forslag til ændringer af vedtægterne.
De gældende vedtægter er vedtaget på bestyrelsesmøde 21.10.2006 - Vedtægterne er vedhæftet
som PDF fil -2 sider. (de gamle Vedtægter var fra april 1980)
Pkt. 5 - ændring - der vælges en kasserer blandt de 4 bestyrelsesmedlemmer.
Pkt. 6 - ændring - betaling til bestyrelse bør tages op til beslutning - evt fast honorar og så også
udlæg til kørsel osv efter regning.
Disse ændringer må tages op til nærmere beslutning i Bestyrelsen.
Formanden spørger om spuling af dræn på Gnaverstien og Minkstien hvert 2.-3- år eller efter
behov kan foretages af Pumpelaget og udgifter hertil opkræves af Pumpelaget hos grundejerne.
Dette emne må vi tale om i Bestyrelsen igen. Disse dræn hører ikke til Pumpelagets
hovedledninger.
(Pumpelaget har kun pligt til vedligeholdelse og reparation af hoveddræn og hovedbrønde, som
har et nummer på de oprindelige tegninger dateret 15.3.1971 og revideret med ekstra brønde
og ledninger 17.8.1972. Der findes et tinglyst dokument fra dengang drænsystemet blev lavet og
hvilke matrikelnumre, der var med fra starten og skulle betale til systemet).
Vedhæftet denne mail er et grundkort med hovedledninger og hovedbrønde som har et nummer som det er pumpelagets ansvar at vedligeholde. Skitsen er en A4 side, som Carl har skitseret ud
fra grundtegningerne.
((Carls mening om dette. Det er svært at få alle medlemmer i en grundejerforening til at forstå, at
man alle skal betale via kontingent til GRF for vedligeholdelse af drænsystemerne uanset om man
ligger højt eller lavt. Det må forstås sådan, at regnvand løber fra det høje ned i det lave og derfor
må alle være lige med hensyn til betaling for dræn Dem som har hus ned mod vandet skal også
køre på vore veje og de må også betale selv om det hedder vejlaug, drænlaug eller
grundejerforening er efter mit synspunkt ligegyldigt.
De 2 drænsystemer - Det til Kattegat - Kaldt Parcelgårdens drænsystem omfatter 3 GRF (en del af
Skovbakken, Hedebo (tidligere Fredbo), Parcelgården og en del af Kragemosen).
Ebbeløkke Pumpelag omfatter 4 GRF ( gl. Hedebo, Kragemosen, Solåsen og Ebbeløkke Strand).
Det bliver svært at få 6 GRF til at arbejde sammen om disse 2 drænsystemer - Men det går jo hos
Pumpelaget fornuftigt).
Måske kan Pumpelagets Bestyrelse gå foran i et samarbejde - mellem os alle, så vi har styr på det
inden kommunen kommer og laver spildevandskloak hos os alle.)))
Det var en større omgang - lad os tale om det
med venlig hilsen
Carl E. Jensen

