
Møde Lemvig Kommune d.14-3-2012 kl. 16:00 

 

Deltager på mødet: Lemvig Kommune, Jørgen Nørby ( JN ) Claus Borg ( CB ) Poul Aagaard ( PAA ) 

                           Bestyrelsen Vejlby Pumpelag, Carsten Johansen ( CJ )                       

                           Jørgen K. Jensen ( JK ) Peter Pætau ( PP  ) Aksel Nielsen ( AN ) 

                           Svend Aage Nielsen ( SN ) 

 Vejlby Klitplantage. Bjarne Leth ( BL ) Christian Langer ( CL ) 

1. JN. Byder igen velkommen til mødet, han er meget ked af den situation vi er havnet 

i, med Vejlby Klitplantage grundejerforening, han vil gerne have alle misforståelser 

ryddet af vejen. Kommunen vil meget gerne i gang med dræn og 

kloakeringsprojektet i Vejlby. JN deltog ikke i det sidste mødet med Vejlby 

Klitplantage. For at løse konflikten, vil JN gerne om det er muligt at udvide 

bestyrelsen fra 5 – 7 medlemmer. 

2.  BL, Indledte med at ridse de stillede krav ifølge fremsendte mail til Lemvig kommune. 

3. JN, vil meget gerne undgå en retssag om pumpelags bestyrelsen er lovlig valgt, set i forhold 

til indsigelse fra Vejlby Klitplantage. 

4. BL, problematikken startede d. 1-12-2011 på den stiftende generalforsamling, da Vejlby 

Klitplantage ikke blev repræsenteret i bestyrelsen. 

5. CJ, Vejlby Klitplantage ville have kote højde afregning, så deres grundejer ikke skulle betale 

så meget, da disse ligger i en højere kote, altså en ikke solidarisk løsning. 

6. CJ, AN, udtræder af bestyrelsen, CL, der er 1. suppleant indtræder i bestyrelsen. 

7. BL, Fremførte at med det store projekt, der igangsættes, er det vigtigt for Vejlby klitplantage 

at sidde med ved bordet, bl.a. skal der jo indkøbes 45 pumper til dræn, så der skulle gerne 

være styr på udgifterne. 

8. PP, Rettede omgående BL, i hans udtalelser omkring de 45 pumper, de er ikke til dræn, men 

til kloakringsprojektet, der er kun afsat 15 pumper til dræn. 

9. BL, det er et krav fra Vejlby Klitplantage, at der skal være mindst en repræsentant fra Vejlby 

Klitplantage i bestyrelsen. 

10. CJ, Jeg vil trække mig som formand i bestyrelsen, da jeg ikke ønsker at sidde i bestyrelse 

med BL. 

11. BL, CJ, du vil bestemme det hele, ellers vil du ikke være med, du vil ikke samarbejde. 

12. CJ, Det er ikke mig, der ikke vil samarbejde, hvorfor er det nu vi sidder vi her i dag? Er det 

på grund af, at Vejlby Klitplantage ikke vil anerkende den valgte bestyrelse, og derfor vil 

køre en retssag på dette og kote højderne??. 

13. AN, BL, du kan sige hvad du vil, men siden vi er startet i pumpelagets bestyrelse, har vi haft 

omkring 280 mail, ud af disse, er de 220 mail korrespondance omkring Vejlby Klitplantages 

indsigelser!  

14. JN, BL vil ikke sidde i bestyrelsen, dette har han orienteret os om, han vil at bestyrelsen 

bliver udvidet fra 5 til 7 til næste generalforsamling. 

 



15. CJ, og JN, Kom med tegningsforslag til en slags valgkredse, som skal bestå af 3 kredse. 

Kreds 1. Vejlby Strand med 3 mandater, kreds 2. Vejlby Klitplantage med 2 mandater, kreds 

3. Vejlby Klit med 2 mandater. Hver kreds har en suppleant, 3 suppleanter i alt. 

Fra største valgkreds vælges formanden til bestyrelsen. 

Der er hvert år 3 på valg og hvert andet år 4 på valg. 

Formand og kasser er ikke på valg det samme år 

 

 

Konklusion:   

 

Alle deltagere arbejder frem mod denne løsning. 

 

Aksel Nielsen trækker sig fra bestyrelsen og Christian Langer tiltræder i bestyrelse med 

øjeblikkelig virkning. 

 

Vejlby Klitplantage frafalder alle krav, om sagsanlæg mod Lemvig Kommune, dette 

bekræftes af Vejlby Klitplantages advokat i et brev til Lemvig kommune. 

 

Vejlby Klitplantage frafalder også de krav der er omkring kote højder, dermed sikres der ens 

betaling fra alle grundejere i Vejlby Pumpelags område.   

 

Ovenstående resultere i at dele af vedtægterne skal tilrettes inden den ordinære 

generalforsamling. 

 

 

 

Der indkaldes til: Ekstraordinær Generalforsamling d. 13-4-2012. kl. 16:30 

Sted:                    Harboøre Centeret. 

 

Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 

                   2. Ændring af vedtægter for Vejlby Pumpelag af 2011. 

                   3. Godkendelse af forretningsorden for Vejlby Pumpelag af 2011. 

                   4. Eventuelt. 

 

Såfremt der ikke fremmøder 2/3 af lagets medlemmer, vil der blive indkaldt til en ny 

ekstraordinær generalforsamling. 

 

 

 

 

Der indkaldes igen til: Ekstraordinær Generalforsamling d. 20-4-2012. Kl. 16:00 

 

Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 

                   2. Ændring af vedtægter for Vejlby Pumpelag af 2011. 

                   3. Godkendelse af forretningsorden for Vejlby Pumpelag af 2011. 

                   4. Eventuelt. 

 

                              

 



 

 

    

 

 

          Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 d. 20-4-2012. Kl. 17:30 

 

Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 

                   2. Formandens beretning. 

                   3. Godkendelse af formandens beretning. 

                   4. Aflæggelse af regnskab. 

                   5. Budget for næst kommende år. 

                   6. Indkommende forslag. 

                   7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

                   8. Valg af revisor og revisorsuppleanter. 

                   9. Eventuelt. 

 

Lemvig Kommune vil udsende indkaldelser til den førstkommende Ekstraordinær 

generalforsamling, og betale for generalforsamlingen, såvel leje af lokaler og 

forplejning.  

 

Sekretær: Svend Aage Nielsen. 

 


