
Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 



Dagsordenen ifølge vedtægternes §8. 
 

Stk. 1.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.  

Stk. 2.  Dagsordenen til ordinær generalforsamling skal som minimum omfatte: 

   

  -Valg af dirigent 

  -Formandens beretning 

  -Godkendelse af formandens beretning 

  -Aflæggelse af regnskab 

  -Godkendelse af regnskab 

  -Drøftelse af foreløbigt budgetforslag for det kommende år. Skal fastlægges og  
            godkendes af generalforsamlingen 

  -Indkomne forslag 

  -Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

  -Valg af revisor og revisorsuppleanter 

  -Eventuelt 
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  -Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

  -Valg af revisor og revisorsuppleanter 

  -Eventuelt 

 



 
 Bestyrelsen foreslår Henrik Narud (Lemvig 

kommune) 
 Andre forslag? 

 
 Henrik Narud blev valgt 
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 Formandens beretning v/Carsten Johansen 



 
 
 

 Formandens beretning, findes på 
hjemmesiden 
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 Aflæggelse af regnskabet v/Peter Pætau  



  Regnskabet 2011 
 

 Der har ingen indtægt været! 
 

 Der har ingen udgiftsbilag været!  
 

 Det er aftalt med revisor, at der ingen 
revision har været. 
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 Budgetforslag for 2012 og 2013 v/Peter 
Pætau  



Budget forslag 2012 
 

 Pris oplyst af LVS Jesper Primdal  1.650.000,- 
 Generalforsamling            10.000,- 
 Bestyrelsesmøder              5.000,- 
 Kørsel (7 medlemmer)         50.000,- 
 Kontor- telefon 7 medlemmer            25.000,- 
 Hjemmeside opdatering         25.000,- 
 Webmaster               2.000,- 
 Ad hoc udvalg         10.000,- 
 Bestyrelses honorar, iht. Honoraraftale        75.000,- 
 Tinglysning               15.000,- 
 
 Likviditetsbehov:    1.867.000,- 
   
 Det betyder der skal optages lån i kommunekredit. 
 Dette lån skal forrentes og der skal betales garanti provision 

 
 
 



Budget forslag 2013 
 
 Pris oplyst af JVS Jesper Primdal   2.750.000,- 
 Generalforsamling         10.000,- 
 Bestyrelsesmøder           5.000,- 
 Kørsel (7 medlemmer)         30.000,- 
 Kontor- telefon 7 medlemmer        25.000,- 
 Hjemmeside vedligehold          8.000,- 
 Webmaster            2.000,- 
 Ad hoc udvalg          10.000,- 
 Bestyrelses-honorar         75.000,- 
 Renter og provision         60.000,- 
  
 Likviditetsbehov:   2.975.000,- 
  
 Behov for ny låntagning. 
  
 Det foreslås at der i 2013  og fremefter opkrævers  kr. 3.000,- pr år pr bidragsyder  

hvilket vil give en indtægt på 2,1millon, indtil anlægget er betalt . 
 
 
 



 
 
 

 Kommentar til budgettet? 



 
 
 

 Kan det fremlagte budget godkendes? 
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 Der er ikke indkommet forslag til denne 
generalforsamling 
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 Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

▪ På valg er: 

 Carsten Johansen  (modtager ikke genvalg) 

 Svend Aage Nielsen  (modtager ikke genvalg) 

 1 nyt medlem fra Vejlby Klit 

 1 nyt medlem fra Vejlby Klitplantage 

 



 Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer fra: 

 Vejlby Strand: 

▪ Mogens Daugaard Christensen 

 Vejlby Klit:  

▪ Poul Frederik Olsen 

▪ Aksel Nielsen 

 Vejlby Klitplantage:  

▪ 1Finn Vandborg Dalevej 

 



 
 
 

 Her kommer de medlemmer der er foreslået 
og dermed kan vælges til den nye bestyrelse 



 
 Her kommer så de syv bestyrelsesmedlemmer i 

Vejlby Pumpelag af 2011: 
 Christian Langer 

 Peter Pætau 

 Jørgen Kjeldmand Jensen 

 Mogens Daugaard Christensen 

 Fin Vandborg 

 Poul Olsen 

 Aksel Nielsen 
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 Valg af suppleanter: 

 
 2 suppleanter fra Vejlby Strand 

▪ Knud Aage Nielsen 
▪ Mogens Tandrup 

 2 suppleanter fra Vejlby Klit 
▪ Jens Balle 
▪ Ove Ottesen 

 2 suppleanter fra Vejlby Klitplantage 
▪ Mogens Askanius 
▪ Bjarne Leth 



 
 Her kommer de nye suppleanter for: 

 

 Vejlby Strand 

▪ Knud Aage Nielsen 

▪ Mogens Tandrup 

 Vejlby Klit 

▪ Jens Balle 

▪ Ove Ottesen 

 Vejlby Klitplantage 

▪ Mogens Askanius 

▪ Bjarne Leth 
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 Valg af revisor: 

 

 Inger Grethe Eger (modtager ikke genvalg) 

 Oda Daniel 11 stemmer 

 Orla Andersen 12 stemmer  



 
 Valg af revisor suppleant: 

 

 Orla Andersen modtager genvalg 

 Andre forslag 
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 Eventuelt? 



 
 
 

 Tak for i dag 


