
Landvindingslaget Karsemosen 
Referat fra bestyrelsesmøde 8/4 2010  
 
Til stede: Vivi Qvistgaard (VQ); Kim Søholt Larsen (KSL, referent); Erik Aksig (EA); Jacob Nielsen 
(JN); Per Larsen (PL) 
Ikke til stede: Peder Schierning Hansen (PSH) 
 
Dagsorden: 

1) Besigtigelse af dige og pumpehus 
2) Regnskab siden sidst 
3) Drænproblemer på den østlige del Ryengen 
4) Vedtægtsændringer 
5) Næste generalforsamling 
6) Evt. 

 
1) Ved bestyrelsens besigtigelse af diget og pumpehuset observeredes tilbagestrømning af vand under 
pumpning ved begge pumper. Måske drejer det sig om ødelagte pakninger. Dette bør repareres ved 
lejlighed. På diget konstateredes flere steder, hvor søens vandspejl var tæt på digets øverste kant. 
Specielt ét sted var forskellen kun ca. 15cm. Dette sted på diget har igennem en årrække været anvendt 
til overkørsel dengang Statsskoven slog søens tagrør. Der er et akut behov for en forøgelse af digets 
højde her og/eller en sænkning af søens vandspejl. Sker dette ikke er der stor risiko for indtrængning af 
vand i tilfælde at store mængder nedbør over kort tid som det var tilfældet i juni 2009. JN kontakter 
Statsskoven med ønsket om en sænkning af højden på søens vandspejl. 
 
2) Udgifts/indtægtsoversigt for det seneste år blev fremlagt og gennemgået. Det blev besluttet at 
undersøge muligheden for en anden revisor. 
 
3) Der er været flere henvendelser til formanden (JN) fra grundejere i den østlige del af Ryengen hvor 
der er problemer med for meget vand/manglende dræn af området. Da det er fredet område er der 
indsendt ansøgning om gravning af aflastningsgrøft. Tilladelse forventes snart hvorefter gravearbejdet 
startes snarest muligt. Tilbudt på 5000kr for gravearbejdet er indhentet og blev godkendt af bestyrelsen. 
 
4) De nye vedtægter tages op på det kommende byrådsmøde i Gribskov kommune. PL undersøger 
muligheden for at få en oversigt over bidragsydere fra Halsnæs kommune mens JN kontakter Gribskov 
for samme i denne kommune. 
 
5) Næste generalforsamling bliver 2/6 2010 kl. 19.00. PL undersøger om vi kan bruge Ramløsehallen. 
JN finder dag til et bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen. 


