
 

 

 

  
Vejlby Klit. 17.03.2021. 

 

                                                               

Dagsorden til bestyrelsesmødet d. 27.03.21. 

Hos Fin Dalevej 17 Vejlby. 

 

 

1.  Velkomst v/Knud 

2.  Konstituering af bestyrelsen v/alle 

3.  Referat fra sidste møde/Generalforsamling v/alle. 

4.  Tinglysning status v/Knud 

5.  Tilslutningsafgift på de udstykkede grunde v/alle 

6.  Generalforsamling 2021v/alle. 

7.  Siden sidste møde v/Knud. 

8.  Økonomi/ Budget v/Fin 

9.  Eventuelt v/alle 

10. Næste møde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Struer d. 04.04.21  

 

 
Referatet fra bestyrelsesmødet 

 

1. Knud bød velkommen, Fin gjorde opmærksom på at vi netop i dag, kunne fejre 

10 års jubilæum, i pumpelaget, der var dækket fint op med flag og det hele      . 

Det er jo lang tid siden vi sidst har haft et bestyrelsesmøde, dette skyldes jo 

Corona situationen, vi havde på dette møde rigtig god afstand og masser af 

håndsprit, så alle vurderede at dette var fuldt ud forsvarligt, herefter fortsatte 

bestyrelsesmøde i forhold til den udsendte dagsorden 

 

2. Da vi ikke havde holdt det konstituerende møde efter generalforsamlingen, var 

dette punkt på dagsordenen. Bestyrelsen fortsætter som før 

generalforsamlingen, Knud som formand, Fin som kasserer, Aksel som menigt 

bestyrelsesmedlem, Christian også som menigt bestyrelsesmedlem, og Carsten 

som referent og webmaster 

 

3. Referatet blev godkendt uden kommentarer eller tilføjelser 

 

4. Alle vores grunde ved de forskellige pumpestationer er nu tinglyst, men der er 

skrevet lidt forskelligt i overskriften på tinglysningen, nogle har overskriften – 

”ifølge vandløbsloven” og andre ”i forhold til Vejlby Pumpelags vedtægter”, 

skøderne mangler stadigvæk, dette er LVS der sikre at vi får disse, Knud følger 

op ved både Lemvig kommune og ved LVS, sådan at vi får skøderne på alle 11 

pumpestationer 

 

5. Der er rod i den oversigt vi får fra Lemvig kommune, Fin gennemgik de 

seneste 5 år.  Vi får hvert år oplyst, af Lemvig kommune, hvor mange 

medlemmer vi har i pumpelaget, i 2019 havde vi 732, vi har 733 i 2020 og vi 

har selv regnet os frem til at vi i 2021 skal have 733, Fin tager et møde med 

Lemvig kommune omkring dette, sådan at disse tal bliver rigtige, at vi kan få 

både en tilslutningsafgift og fremtidige kontingenter fra de nye matrikler 

 

6. Carsten udarbejder indkaldelsen til året generalforsamling, denne sendes rundt 

for godkendelse, og ligges efterfølgende på hjemmesiden. På grund af Corona 

situationen udskydes årets generalforsamling til fredag d. 27.08.21- kl. 19.00 i 

Harboøre Centeret. Vi holder et kort bestyrelsesmøde fra kl. 17.00 samme sted 

og dag 

 

7. Der var i den forgangne periode rundsendt strømforbruget på de forskellige 

pumpestationer, samt lidt anden korrespondance. Der skal kigges på dræningen 

på hjørnet ved den gamle svømmehal, der står ofte vand, som ødelægger den 



asfalt som ligger der. I forbindelse med ombygningen af den gamle svømmehal 

til erhverv, bliver dette ændret 

 

8. Fin gik kort 2020 økonomien igennem, herunder vores lån, og den forespørgsel 

til kommunekredit, om at betale et ekstra afdrag. Økonomien ser rigtig fin ud, 

der er en stor kassebeholdning, som vi vil bruge til at betale lånet ud med i 

2023 – hvis generalforsamlinger er enig i dette. Vi skylder pr 01.04.21 

1.460.039kr. på lånet. Fin laver et indlæg på generalforsamlingen, som 

fortæller hvad vi vil de kommende 3 år, dette indlæg bliver selvfølgelig på et 

overordnet niveau, sådan at alle medlemmer får et indblik i hvad der skal ske 

de kommende 3 år, både på indtægtssiden og udgiftssiden. 

 

9. Der var en del emner, som vi tog under de forskellige punkter på dagsordenen  

 

10. Næste møde er fastsat til d. 12.06.21 kl. 17.00 hos Aksel, Carsten indkalder i 

kalenderen – efter mødet afholdes den årlige ”julefrokost” Aksel finder stedet 

og bestiller bord. Mødet sluttede kl. 13.00 og formanden takkede for god ro og 

orden       
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