
 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 10 
 
Dato : Lørdag d. 7 september 2013 
 
Deltager : I.C. Abildtrup (ICA) 

  Aksel Nielsen (AN) 
   Poul Olsen (PO) 
   Knud Aage Nielsen (KAN) 
   Fin Vandborg (FV) 
   Christian Langer (CL) 
   Peter Pætau (PP) 
 
 
Dagsorden: 1.   Referat fra sidste møde. 
 2.   Møde med LVS A/S 25/5-2013 

3.   Hjemmeside. 
 4.   Gennemgang byggereferater. 
 5.   Elstik/sammenkobling af pumper. 
 6.   Rensning af dræn for sand. 
 7.   Aflevering af etape 3. 
 8.   Økonomi, Låne optagelse. 
 9.   Vedtægter. 
 10. Eventuelt 
 11. Næste møde. 
  
  

1. Ingen bemærkninger til sidste referat. 
 
2. (ICA) orienterede om mødet med LVS A/S d. 25.05.13 hvor aftalen med LVS A/S blev 

underskrevet. Overtagelses tidspunkt 1/1-2017. 
 

3. Hjemmesiden er flyttet fra Unitmakers til DK Hostmaster. Poul Olsen har brugt meget tid på 
flytningen, men det giver en besparelse på kr. 4.000,- om året. 
WWW.Vejlby-Pumpelag.dk. 

 
4. Gennemgang af byggemøde referater og tidsplan, sidste udsendte tidsplan følges. 

 
5. Elstik til senere service arbejde i pumpebrønde blev diskuteret, idet den mangler på 2 

brønde. (KAN) og (PP) laver gennemgang af el skabe. 
Kontrol af levering i henhold til købskontrakt med Xylen. 

 
6. Rensning af dræn for sand ! 

Der er konstateret at der kan være problemer med dræn ved (Vejlby Klit). 
Det er aftalt at alt bliver kontrolleret med kamera og skal være frit for sand, samt fungere og 
være korrekt udført i henhold til aftalen. (ICA) kunne berette at Michael Hübner kunne 
garantere at alt ville være rettet og fungere ved overdragelsen til Vejlby Pumpelag. 

 
7. Ved overdragelse af etape 3 til LVS A/S fra entreprenører d. 13.09.2013 deltager Vejlby 

Pumpelag med (KAN, (ICA) og (AN). 
 
 
 



8. Ved gennemgang af låne optagelse, vedtages det at optage lån med 25 års løbetid. (FV) 
hjemtager tilbud til næste møde. 

 
(CL) var fraværende under punkt 8. 

 
9. Ifølge aftale fra generalforsamlingen skal bestyrelsen fremkomme med forslag til nye 

vedtægter inden næste generalforsamling. 
Mødet afholdes lørdag d. 21.09.2013 deltager er (ICA), (PO) og (FV). 
Der tages udgangspunkt i de 2 forslag som kom til generalforsamlingen: 
Forslag 1. fra Svend Aage Nielsen (Vejlby Klit) 
Forslag 2. fra Inger-Grethe Eger (Vejlby Strand) 
Forretningsorden og honoraraftalen tilrette til vedtægterne 

 
10. Eventuel 

(PO) kontakter OLS A/S LVS A/S i forbindelse med placering af dræn brønd ved 
Klitgården. 

 
11. Næste møde: Lørdag d. 5. oktober kl. 15.00 hos købmanden.   

 
 

  
     Vejlby Pumpelag. 


