Referat af bestyrelsesmøde nr. 9
Dato

: Fredag d.26 April 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. Konstituering af bestyrelsen.
3. Foto til hjemmesiden (PO)
4. Adresselister.
5. Sammensætning af udvalg.
6. Opgaver for ny bestyrelse.
7. Låneoptagelse.
8. Eventuelt
9. Næste møde.

1. Ingen bemærkninger til sidste referat.
2. Bestyrelsen for Vejlby Pumpelag af 2011 har konstitueret sig som følgende.
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:

I. C. Abildtrup
Aksel Nielsen
Poul Olsen
Fin Vandborg
Christian Langer
Knud Aage Nielsen
Peter Pætau

(Vejlby Strand)
(Vejlby Klit)
(Vejlby Klit)
(Vejlby Klit Plantage)
(Vejlby Klit Plantage)
(Vejlby Strand)
(Vejlby Strand)

3. (PO) sender foto af (ICA) til Merete som tilretter hjemmesiden, under billeder skal der være
navn og i hvilken grundejerforening vedkommende er valgt.
4. (FV) laver nye adresselister med mobil og mail lister og fremsender.
5. Sammensætning af de 3 udvalg.
• Bygge og anlæg
(KAN) (AN) (CL)
• Økonomi
(ICA) (FV) (PO)
• Teknik
(ICA) (FV) (PP)
De enkelte udvalg orienterer de andre medlemmer af bestyrelsen med referater på mail.
Til generalforsamlingen d. 19 April 2013 blev det bestemt at der skulle nedsættes et udvalg
som gennemgår vores vedtægter, og kommer med nyt forslag til næste generalforsamling.
Udvalget består af (ICA) (FV) (PO)

6. Opgaver som skal løses i den første kommende tid af bestyrelsen og udvalgene:
• Lånoptagelse hos kommunekredit.
• Færdiggørelse af aftale med LVS A/S (PO)
• Video gennemgang af drænrør (KAN) (CL)
• Kontrol af dræn-grøfter fri for sand (KAN) (AN) (CL)
7. Låneoptagelse ved kommunekredit (FV). Vi fremskaffer tilbud på 20 års og 25 års
lånetilbud på kr. 4.000,000,00.
Lånet skal være os i hænde senest december 2013.
8. (CL) Orienterede om friarealet ved udstykning på Doblervej er uden for det område som er
omfattet af pumpelaget. Lemvig kommune har derfor lavet en skatterettelse på ejendommen.
(KAN) foreslog at det ville være en god ide at det udvalg som arbejder med rettelser til
vedtægterne, tager kontakt til de 3 grundejerforeninger og præsenterer forslaget, så alle er
enige inden næste generalforsamling.
Udvalget indkalder.
9. Næste møde: Lørdag d. 7 september 2013 kl. 13.00 ved John Wayne.

Vejlby Pumpelag.

