Vejlby Klit. 30.11.2018.

Dagsorden for bestyrelsesmødet 08.12.2018
Sted: Hos Aksel Vejlby Klit kl. 13.00.
1. Velkomst.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Vejlby Strand vil gerne betale i år.
4. Status på hjemmesiden udgifter (Carsten)
5. Status revidering af vedtægter.

6. Åbning af Bjergehusvej-Skiltning?
7. Opmagasineringsplads
8. Orientering diverse siden sidste møde (Knud)
9. Økonomi/ Budget (Fin)
10. Evt.
11. Fastsættelse af næste møde.

Referat:
1. Knud bød velkommen til bestyrelsesmødet
2. Der var ingen bemærkninger til det udsendte referat
3. Fin udskriver en faktura til Grunderejerforeningen
Vejlby Strand på de 2x10.000 kr., som aftalt
4. Hjemmesiden er nu flyttet til DLX i Herning. Den
årlige udgift til hjemmesiden er ca. 1500 kr. + de 2x49
kr. til domæner. Der vil komme yderlige opdateringer
på hjemmesiden, hvis der er en udgift ved disse
opdateringer, aftales dette med bestyrelsen inden disse
igangsættes
5. Der var ingen kommentarer til de ændrede vedtægter.
Carsten sender de ændrede vedtægter til Lemvig
kommune for godkendelse, herefter er de klar til
generalforsamlingen i 2019 for godkendelse
6. Der vil blive skiltet med at det KUN er entreprenøren
der har lov til at køre ind ved Bjergehusvej – vejen vil
blive lukket så snart vi er færdige, yderlig vil både vej
og det område der har været brugt til oplagringsplads
blive reetableret når arbejdet er udført.
7. Entreprenøren får et kort over det område som han må
bruge/låne – til opmagasinering af materialer i
byggeperioden

8. Kontrakten på vedligeholdelse af pumperne, denne
blev gennemgået og fundet ok, den genforhandles en
gang årligt, næste gang er i oktober 2019 – den
rundsendes til alle i bestyrelsen – Knud sikre dette
Der skal afholdes 5 års gennemgang af hele projektet,
pumpelaget deltager med Knud og Christian, de
enkelte grundejerforeninger finder selv en
repræsentant til dette møde. LVS (Thomas Jørgensen)
indkalder til dette møde
Der er stadig bøvl med den automatiske aflæsning af
elmålerne ved de enkelte pumper, Knud aflæser stadig
manuelt, indtil LVS har fået dette til at virke sikre
Knud de rigtige tal.
9. Økonomien ser rigtig god ud og er godkendt i forhold
til både de faktiske udgifter og det aftalte budget
Der stadig en ”hænger” omkring økonomien i forhold
til betalingen mellem Lemvig kommune – Geo-Partner
og Pumpelaget
Fin tager fat i Lemvig kommune for at få lukket denne
sag en gang for alle
10. Der var ikke punkter under evt.
11. Næste møde er d. 12.01.2019 hos Carsten i Vejlby
Mødet er kl. 10.00 på Neerlandiavej 272

