
Landvindingslaget – Bestyrelsesmøde 17.05.21 kl. 1030.

Deltagere: Hans H. Laue, Kjeld K. Iversen, Hans Erik Jensen, Aage Petersen, Henning Jepsen, Svend 
Michelsen, og Eigil Lauridsen.

Orientering SM:

Bestyrelsesforsikring og forsikring for hacking er tegnet.

Kanaler vedligeholdes stadig af Otto Christensen.

Sten til diget er igen på lager.

Pølvejen skal optimeres lidt.

Pumpestationen – radiator monteret, idet kondens formentlig er årsag til at relæ slår fra. Tiden nærmer sig
nok, hvor hele el-systemet skal optimeres.

Vandstandsmåleren i krydset Landkanalen/G.kanalen – HEJ henviste til muligheden for at følge med i 
aktuelle vandstand.

Landkanalens udløb har været slået itu. Er repareret med ny rist. Kommunens mand har fundet den gamle 
og bedre – bjerget af en sommerhusejer. 

Kystsikring – havet æder ind imellem rigeligt af diget mod stranden. Aftalt at SM og EL kontakter 
sagkyndige/personer med kendskab til forebyggelse/udbedring af nedbrudsskader.

Birkepøl-projektet blev drøftet – der nævntes tre forhold, som der skal rettes opmærksomhed 
mod, nemlig lugtgener fra landkanalen grundet manglende vand og myggeplage fra lavtbundspølen, samt 
det vigtigste at pumpestationen kommer til at mangle vand for at holde udløbet åbent!

Vandløbssagen – udvalget har holdt 3 ”orienterende” møder i 2021. Næste møde er i september. 
Hovedproblemet relaterer til Overtaksationskommissionens hjemvisning til kommunen – efter klager - med
forskellige anbefalinger, som der kan/skal tages hensyn til, idet TWI-modellen ikke kan stå alene. Samtidig 
tilkendegives det, at høringsprogressionen mellem parterne på 2½ er for lav - men dog ikke 20 som 
foreslået af en grundejerforening - uden at der dog er givet et bud på en anden. Parterne var sat til 
7.500/11.000/15.000/19.000. Sommerhusejerne efterlyser en solidarisk betalingsmodel, det undersøges. 

Generalforsamling:  Uge 24 -Torsdag den 17.06.21 kl. 1900. (Bestyrelse og adgangskontrol møder kl. 1700).

Annonce til ugeavisen 3 uger før – indrykkes uge 21. (EL) – Dirigent Povl Thue (SM) – Kro (SM) – Udpegning
sommerhusejerne via H&G (EL) – Hjemmesiden dagsorden og underskrevet regnskab udlægges af AG 
via(EL). Indkomne forslag 3 uger før (frist 27.05) – husk til hjemmesiden 14 dage før, frist 03.06.21 til AG. 
Revisor – genvalg. (Varslet for afholdelse er højst 4 uger før og mindst 2 uger før).

Vedtægter – skal tilgå K. Iversen og vist også H. Laue. Hvem har dem i sit system?  
                           /Eigil Lauridsen. 


