
Referat fra Søkjærs generalforsamling de 16. maj 2012 

 

Formanden Finn Wolf bød velkommen. 

 

1. Valg af dirigent 

Jesper Skogstad blev valgt 

 

2. Formandens beretning 

Det har været et rigtig turbulent år for bestyrelsen. Aldrig har vi haft så mange møder og E-mails 

som i år. Da Hedensted Spildevand (HSV) er skilt fra kommunen og kommunen ikke mere må 

behandle spildevand, skal vi genforhandle aftalen fra 29. august 2000, og gerne gøre den endnu 

bedre, for at forhindre oversvømmelser. 

Vi har derfor forhandlet at HSV overtager pumper og hus, ristværk og udløb,  samt vedligeholdelse 

og drift,  samtidig passer HSV alle kanaler samt grødeskæring, oprensning af bund, samt bortkørsel 

af disse. Der bliver senere orienteret om dette af HSV. 

Vi tog kommunens tilbud til advokat ang. 1295 kvm jord som vi ejer på campingpladsen ( gl. dige) 

Vi skal have samme pris, som kommunen skal have ved eventuel køber, og ikke 21,00 kr. 

som de tilbød. 

Den 12.01.2012 fik vi besked på at byggeriet (ferieland) ville begynde i 2013. 

Vi har haft landmåler ude ved diget, der var en der var kommet ind på vores digefod. 

Høfder. Det ser ud til at reparation af høfden ud for Elmealle, samt de andre høfder holder rimeligt 

godt. 

Der er kommet en del sand på kysten, især ind mod byen fra pumpehuset. Fra pumpehuset og syd 

for, er der næsten kun sten. 

Diger. Som vi plejer bliver de slået 3 gange om sommeren. 

En gang ved udgangen af maj, anden gang ved udgangen juni til pumpehuset og tredje gang efter 

anden uge i august, på grund af yngel på diget (Skov og naturstyrelsen) 

 

Niels Mikkelsen var utilfreds med at pumper mm skulle overdrages til HSV, og hvem ejer 

pumperne. 

Aage Bach Nielsen det er Juelsminde kommune der har sat pumperne ind. 

Ole Pedersen HSV vi kan ikke renovere anlægget, hvis vi ikke ejer det. 

Niels Mikkelsen havde dog en positiv ting, han syntes at høfderne var gode. 

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt. 

 

3. Årsregnskab. 

Frede Christensen fremlagde regnskabet. 

Der var spørgsmål om hvad overskuddet var. Det er ca. 65000,00 kr. men der mangler regning på 

kanal- og pumpeaftale fra 2011. Niels Mikkelsen: hvad er værdien af anlægget. 

Finn Wolf: det er nedskrevet til 0,00 kr. 

Herefter blev regnskabet godkendt. 

 

4. Budget for 2013 

Til drift opkræves uændret 250.000 kr. + moms. 

Budget ved Frede blev godkendt. 

 

5. og 7. Indkomne forslag. 

Bestyrelsen havde forslag om at ændre sidste del af  paragraf  8 i vedtægt. 

En ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med mindst 7 dages varsel ved anbefalet brev til 

hvert medlem.  Ændret til alm. brev. 

Niels Mikkelsen imod. 

Forslaget blev vedtaget ved afstemning. 13 stemte for og 1 stemte imod. 



 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er: Henry Jørgensen ( modtager ikke genvalg) 

                  Jørgen Rønnow ( modtager genvalg) 

Der blev foreslået Niels Mikkelsen og Jesper Skogstad. 

Jesper Skogstad blev valgt. 

 

8. Orintering om pumper og ny pasningsaftale (pumper og kanaler) 

Ole Pedersen HSV : Vi renovere anlægget og fører tilsyn med det, montere 4 nye pumper 2 mindre 

og 2 store, vi forøger med fakta 2 

Fordelingen er undersøgt af et firma, og det giver en fordeling på 50/50. De 3 kanaler giver en 

fordeling HSV 75% og Søkjær 25%. 

Dato for renovering, vi renovere pumperne hurtigt, så når vandet kommer til efteråret er de klar, og 

risteværket også i indeværende år. 

Niels Mikkelsen: kan bestyrelsen overdrage fast ejendom. 

Finn Wolf: det er en enig bestyrelse og vi vil sikre os at juraen er i orden, og aftale lægges ud på 

hjemmesiden. 

Ole Pedersen HSV: der vil efter at anlægget er renoveret, blive beregnet nye målinger med hensyn 

til fordelingen af udgifterne. 

Spørgsmål: hvad opgave får Søkjær? Finn Wolf : Høfder og diger. 

Gert Eriksen: kan kanalerne blive dybere. Aage Bach Nielsen: HSV ser på det. 

Theibel: Er det muligt at få flere med i Søkjær. Finn Wolf: med tiden hvor digerne skal udvides. 

Aage Bach Nielsen: det sker måske om 5-10 år 

 

9. Eventuelt. 

Niel Mikkelsen er meget utilfreds med den måde der er forhandlet med Hedested kommune vedr. 

jorden på campingpladsen. 

Finn Wolf: Det er Aage Bach Nielsen og mig der har forhandlet. Og det er en enig bestyrelse der 

står bag. Men vi respektere dine synspunkter. 

Finn Wolf  takkede dirigenten for veludført arbejde, og takkede Henry Jørgensen for tiden i 

bestyrelsen, og Frede vil sørge for at han får 3 fl. rødvin. Bød Jesper Skogstad velkommen i 

bestyrelsen. 

 

Referant 

Jørgen Rønnow 

 

 


