
 

 

 

Referat fra Søkjærs generalforsamling den 16. maj 2013 

Formanden Finn Wolf bød velkommen, også til Ole Pedersen fra Hedensted Spildevand A/S 

1. Valg af dirigent. 

Jesper Skogstad blev valgt. 

2. Beretning 

Udover formandens beretning orienterede Ole Pedersen om pumpehuset mv. 

Formandens beretning: 

Vi har også i år holdt en del bestyrelsesmøder. Vi har solgt pumpehuset til Hedensted 
Spildevand A/S for 1 kr. Handelen er juridisk godkendt af begge parters advokater. 

Angående vores dige på Campingpladsen, har vi ikke hørt noget nyt (1295 kvm), så vi ved 
ikke hvad der sker. 

Der blev ved sidste års generalforsamling, udtrykt ønske af Niels Mikkelsen, om at se den 
årlige indsendte beretning om tilsyn til Landbrugsministeriet (vedtægt § 6) 

Vi har kontaktet det som nu hedder Fødevareministeriet, for at finde ud af hvad der er 
sket. 

Vi har fået følgende notat: 

Begrundelsen for at tilsynsmyndigheden i henhold til vedtægtens pkt. 6 årligt skulle ind-
sende en indberetning om tilsynet til landbrugsministeren, og at denne kunne påbyde ved-
ligeholdelsesarbejder udført, er nu historisk. Begrundelsen er, at det i 1945 var land-
brugsministeren, der i henhold til landvindingsloven bevilgede statslånet til 2/3 af anlægs-
udgifterne fra den daværende grundforbedringsfond, og at det var landbrugsministeren, 
der skulle sikre, at lånet blev anvendt og afdraget i overensstemmelse med forudsætnin-
gerne for lånets bevilling. 

Lånet var fuldt indfriet i 1974, hvormed landbrugsministerens interesse i lagets virksom-
hed må anses for bortfaldet, og ministeren er ikke ”ankeinstans” for den generalforsam-
lingsvalgte bestyrelses dispositioner. Notat slut. 

Det vil blive rettet når vi skal revidere vores vedtægter. 

Høfder. Som det ser ud nu, holder høfterne ret godt. De ser ikke ud til at have lidt større 
skade i vinter. 

Diger. Der vil også i år blive slået græs på digerne 3 gange. 

1. gang ved udgangen af maj, hele diget 

2. gang sidste uge i juni, til pumpehuset 



 

 

3. gang efter 2 uge i august, hele diget. 

( Efter Skov- og Naturstyrelsen anvisning af hvornår det skulle slåes) 

På generalforsamlingen 2012 blev det vedtaget at ændre sidste del af paragraf 8 i ved-
tægt. En ekstraordinær generalforsamling kunne indvarsles med mindst 7 dages varsel 
ved anbefalet brev til hvert medlem. Ændret til alm. brev. (Det er med i referatet sidste år, 
men ikke på hjemmesiden, det sættes ind på hjemmesiden) 

Orientering ved  Ole Pedersen, Hedensted Spildevand A/S: 

Vi overtog pumpehuset og har renoveret det. Vi har sat 4 nye pumper i, så kapaciteten er 
forøget med 100%.(1580 liter/sekundet) Vi måler vandmængden fra byen. Nye ventiler 
mod havet, så havvand ikke kommer ind. 

Ny strømforsyning. Monteret rist til rensning, og den vil vi måske skærme af, sammen 
med indløbet med et plankeværk, så man ikke kan se det. 

Ny driftsinstruks om, hvordan der skal pumpes, udarbejdes sammen med bestyrelsen. 

Flowmåling foregår i udløbet. 

Der vil blive holdt åbent hus ved indvielse af pumpehuset. 

Niels Mikkelsen: Hvornår begynder de nye målinger, og hvad er tidshorisont for driftsin-
struks med pumpeniveauer i kanalerne. 

Beregningen 50/50 vedr. fordeling af samlet pumpeudgift, hvordan er den beregnet? 

Ole Pedersen: Målingerne er i gang og er planlagt til at vare 2 år. Tidshorisont for driftsin-
struks er sommeren 2013. 

Beregningen 50/50 er beregnet ud fra størrelse af oplande. 

Birgitte Mikkelsen: Høften ud for Poppelalle har taget skade. 

Finn Wolf: Det vil vi se på og få genetableret. 

 

Herefter blev beretningen godkendt. 

3. Årsregnskab. 

Frede Christensen fremlagde regnskabet. 

Det blev godkendt. 

4. Budget.  

Frede Christensen fremlagde budgettet. 



 

 

Det blev godkendt. 

5. Indkomne forslag 

Ingen 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer .  

På valg er: Finn Wolf og Aage Bach Nielsen. 

Aage Bach Nielsen ønskede ikke genvalg. I stedet blev Asger Jensen valgt, og Finn Wolf fort-
sætter. 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

Egon Olsen og Kasper Glyngø blev valgt. 

8. Eventuelt. 

Egon Olsen: Der er et sted hvor der er indløbsproblemer til kanalen.  

Egon Olsen taler med Ole Pedersen om problemet. 

Niels Mikkelsen: Når COWI har regnet på flowmålingerne, bliver resultatet så lagt ud på 
hjemmesiden? 

Ole Pedersen: Ja på Hedensted Spildevand A/S hjemmeside. 

Finn Wolf takkede for en god generalforsamling. 

. 

Referant 

Jørgen Rønnow 

 

Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen et kort møde, Steen, Kasper og Asger var ikke med. De 
fordelte posterne i bestyrelsen. 

Formand Jesper Skogstad 

Kasserer Frede Christensen 

Sekretær Jørgen Rønnow 

Diger og høfter Finn Wolf 

Medlem af bestyrelsen Asger Jensen 

 


