
 

Kære medlemmer! 

Velkommen i det nye år! Vi håber I alle fik en god start på 2015 og glæder jer til en ny sæson i 

sommerhuset. 

Her er lige to vigtige punkter, som vi vil informere om! 

Vedtægter og det nye pumpelag. 

Som der er skrevet flere gange i de forskellige nyhedsbreve, har bestyrelsen arbejdet med at 

"renovere vedtægterne". 

Vi har derfor nu fornøjelsen, at sende jer bestyrelsens udkast til nye vedtægter. 

En endelig vedtagelse kan først ske på vores generalforsamling til foråret 2015. 

Vi er klar over, at såvel formuleringer, som visse punkter, i vedtægtsudkastet kan tage lang tid at 

diskutere og bearbejde, og derfor let kan sprænge enhver tidsramme på en generalforsamling. 

Derfor vil et godt forarbejde sammen med medlemmerne lette processen meget. 

For at finde et fælles fodslag med medlemmerne omkring de nye vedtægter, tilbyder vi følgende 

plan for den videre proces: 

Aktion     Dato 

1. Bestyrelsen har udarbejdet et udkast.  Februar 2015 

2. Medlemmerne får per mail eller brev  

formuleringerne tilsendt.   10. februar 2015 

3. Medlemmerne opfordres til at gennemgå 

forslaget og indsende eventuelle ændringsforslag  

til bestyrelsen på mailen: sabinemsl@gmail.com senest 15.3.2015 

4. Bestyrelsen inviterer til et møde på Knøs Gård 

i Hørup Hav    22.3.2015, kl. 10.00 

 

På dette møde fremlægges det oprindeligt fremsendte udkast samt alle de indkomne forslag i 

plenum til diskussion. Der vil naturligvis også være mulighed for at fremkomme med nye forslag på 

selve mødet! 

Målet er i fællesskab at finde frem til et endelig udkast, som kan komme til afstemning på vores 

generalforsamling i foråret 2015. Vi håber på denne måde, at alle får så meget indflydelse som 

muligt på vores nye vedtægter. 
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"Vejledning" til bestyrelsens udkast 

Der er enkelte steder, hvor vi har indsat enten alternative formuleringer eller realindhold. Sådanne 

afsnit/bestemmelser er adskilt med ”ELLER” og meningen er naturligvis, at det er kun er én af de 

anførte formuleringer, som skal bruges i de endelige vedtægter alt afhængigt af, hvad medlemmerne 

foretrækker. Vi har herved forsøgt at tage hensyn til forskelligartede ønsker, som vi ved tidligere 

lejlighed har hørt fra vores medlemmer. 

 

Nyt omkring Lysabild-Skovby Landvindingslag 

På den fortsatte vej mod en god og retfærdig vandløbsplan i vort område står vi tænkeligt over for et 

nyt kapitel. Sønderborg Kommune har nemlig stiftet et nyt ”afvandingslag”, som skal afløse det 

gamle afvandingslag (pumpelag). I den forbindelse er det vigtigt at bemærke, at den anden del af 

det gamle Lysabild-Skovby Landvindslag, nemlig digelaget, fortsætter uforandret. Der er derfor tale 

om en udskilning af pumpe-/afvandingslaget, som et selvstændigt lag med deltagelse af alle 

interessenter/grundejere (landmænd, fritidshusejere, grundejere i øvrigt m.fl.) 

 

Bestyrelsen i Fyrremose ved, at man fra kommunens side lægger op til, at det nye pumpelag skal 

komme med et forslag til kommunen, vedr. forholdene langs kanalerne samt, hvordan man vil løse 

problemer med at kunne komme til med maskiner til den nødvendige oprensning. For Fyrremose er 

det G kanalen, som har vores primære fokus med hensyn til oprensning mv. 

 

H&G er blevet bedt om, at stille op med 3 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter. Ifølge de nye 

vedtægter, som skal godkendes på generalforsamlingen, er det H&G, som vælger repræsentanter. 

Landmændene er også repræsenteret med 3 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på 

generalforsamlingen. Til den stiftende generalforsamling vil Frode Sørensen være tilstede og Ebbe 

Enø vil stå for en generel redegørelse for hele baggrund af udvidelsen. 

 

Der har været en del at læse i dagspressen, særligt med hensyn til, at det nye pumpelag vil have 

flere muligheder, for at afhjælpe vandproblemerne. Skam få os, men den tanke har nu strejfet os i 

bestyrelsen, hvad denne ”øvelse” går ud på? Kunne det tænkes, at hele den strandede vandløbsplan 

skal gennemføres i dette regi? Og hvad så med økonomien og byrdefordelingen mellem kommune, 

landmænd og grundejere? 

 

Under alle omstændigheder er det bestyrelsens helt klare opfattelse, at enhver grundejer, som 

overhovedet har mulighed for det, bør sætte et kryds i kalenderen ved tirsdag den 3. marts 2015 kl. 

19:00 på Skovby Kr. Så kom og gør din indflydelse gældende! Der vil naturligvis også være 



deltagelse fra FLS-bestyrelsens side! Bemærk, at kommunen udsender særskilt indbydelse ud til 

dette orienteringsmøde og generalforsamling via den enkelte grundejers (jeres) e-boks inden for 

kort tid! 

 

Derfor - velmødt både  

den 03.03.2015, kl. 19.00 på Skovby Kro  

                          og 

den 22.03.2015, kl. 10.00 i Knøs Storesal (biblioteket), Hørup Hav. 

 

Venlig hilsen  

Bestyrelsen 
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