Referat af bestyrelsesmøde nr. 3

Dato

: Torsdag d. 14 juni 2012 kl. 18.00

Deltager

: Christian Langer (CL)
Jørgen K. Jensen (JKJ)
Poul Olsen (PO)
Peter Pætau (PP)
Aksel Nielsen (AN)
Mogens Daugaard Christensen (MDC)
Fin Vandborg (FV)

Dagsorden

: 1. Referat fra sidste møde.
2. Forberedelse til Borgermøde d. 22 juni 2012
3. Orientering fra byggemøde nr. 1.
4. Kote der drænes til.
5. Retningslinjer for primat dræn og drænbrønd.
6. Økonomi, Budget.
7. Finansiering af dræn, tilbud fra Lemvig kommune.
8. Nyhedsbrev.
9. Formandens orientering
10. Forretningsorden, opgavefordeling og honoraraftalen.
11. Eventuelt.

1. Ingen kommentar til referat fra sidste møde.
2. (MDC) udarbejder en tidsplan hvor etape opdeling og vejnavne fremgår tydelig. Tidsplanen
lægges på hjemmesiden.
(FV) renskriver oplægget til regler for privat dræn og drænbrønd. Reglerne lægges på
hjemmesiden.
Kloakering og dræn start uge 26 – slut uge 49.
Bemærk der er ingen aktivitet i ferien uge 28-29 og 30.
Indhentning af fast tilbud på privat drænbrønd hos begge entreprenør efter afholdt licitation d. 20
juni.
3. (CL) (AN) (MDC) deltog i første byggemøde hos entreprenør Ib G. Jensen d. 11 juni 2012. Det
blev besluttet at referatet fra byggemøder fremover sendes til alle bestyrelsesmedlemmer.
Tidsplanen bliver opdateret efter hver byggemøde og lægges på hjemmesiden.
Lemvig Vand og Spildevand A/S, samt de 2 entreprenør har alt kommunikation med husejer og
grundejerforeninger i forbindelse med etablering af kloak og dræn.
Der opsættes informationskilte på tavle ved købmanden (AN).

Entreprenørerne skal kontakte samtlige lodsejere inden placering af skelbrønde foretages.
Næste møde torsdag d. 28 juni 2012 kl. 10.00.
4. Design af drænanlægget punkt 8, anbefaler dræning etableret i 0,8 m under terræn.
Vi afventer resultat fra drift.
5. Retningslinjer for grundejernes mulighed for tilslutning af drænvandledninger, fra den enkelte
grundejers grund, til pumpelagets anlæg.
Retningslinier bliver gennemgået, og bliver lagt ud på hjemmesiden.
6. (PO) udarbejder revideret budget for 2012 og 2013 ud fra de tal som vi får fra de 2 licitationer
som omhandler etape 1,2,3 og 4.
(PO) og (PP) aftaler med Lemvig kommune at opkrævningen fra de enkelte lodsejer skal være
kr. 800,00 + moms for 2012 og kr. 1000,00 + moms for 2013 ifølge forslag fra
generalforsamlingen d. 20.04.2012,
(PO) oplyser at kassebeholdningen er pt. kr. 35.000,00.
(MDC) sender forslag til udgift bilag.
7. Lån til finansiering af dræn, skal aftales med Lemvig kommune og tages op med Claus Borg og
Jørgen Nørby til formødet d. 22 juni 2012.
Start tidspunkt?, løbetid?, og rentesats.
8. ( FV) starter processen op med udsendelse af nyhedsbreve, Carsten Johansen har tilbudt at
hjælpe med opstarten
9. Det blev enigt vedtaget at de som deltager i et møde, altid skriver referat fra mødet, og sender
det til alle i bestyrelsen.
10. (FV) det aftales at forretningsorden, opgavefordeling og honoraraftalen renskrives og lægges på
hjemmesiden.
11. Det kan oplyses at entreprenøren på Etape nr. 1 og 3. blev.
Ib G. Jensen
Fårevej 88
7650 Bøvlingbjerg
Tlf. 22 20 62 66
Mail info@ib-g-jensen.dk

Vejlby Pumpelag.

