
 
 

 Der indkaldes hermed til den ordinære, og udskudte generalforsamling, i Vejlby 
Pumpelag af 2011.  

Fredag d. 25.09.2020 kl. 19.00 i Harboøre Centeret  
Dagsorden ifølge vedtægternes §8:  
1. Valg af dirigent  

2. Formandens beretning  

3. Godkendelse af formandens beretning  

4. Aflæggelses af regnskabet 2019  

5. Godkendelse af regnskabet  

6. Budget for det kommende år  

7. Indkomne forslag  

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

9. Valg af revisorer og revisorsuppleanter  

10. Eventuelt  
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:  
Bestyrelsen er:  
Formand: Knud Aage Nielsen – valgt i Vejlby Strand Ikke på valg  
Næstformand: Aksel Nielsen – valgt i Vejlby Klit Ikke på valg  
Kasserer: Fin Vandborg – valgt i Vejlby Klitplantage Ikke på valg  
Referent: Carsten Johansen – valgt i Vejlby Strand På valg  
Bestyrelsesmedlem: Christian Langer – valgt i Vejlby Klitplantage På valg  
Suppleanterne er:  
Oda Daniel – valgt i Vejlby Strand På valg  
Svend Aage Nielsen – valgt i Vejlby Klit På valg  
Bjarne Leth – valgt i Vejlby Klitplantage På valg  
Revisor og revisorsuppleanten er:  
Revisor: Kjeld Schmidt På valg  
Suppleant: Mogens Ascanius På valg  
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen, ligesom 
tilmelding til formanden er nødvendig af hensyn til det max antal på 100 
personer, der er i forhold til Corona påbuddet  
 

Venlig hilsen - Bestyrelsen for Vejlby Pumpelag af 2011 

 

 



 

 

Referatet: 

Der deltog 5 medlemmer i generalforsamlingen, yderlig var hele bestyrelsen til 

stede, samt den valgte dirigent Bjarne From 

Knud Aage Nielsen bød velkommen og foreslog Bjarne From som dirigent 

1: Bjarne From - blev valgt uden modkandidat 

2: Knud Aage Nielsen - fremlagde formandens beretning – se bilag  

3: Beretningen blev godkendt uden spørgsmål 

4: Fin Vandborg - fremlagde regnskabet – se bilag  

5: Regnskabet blev godkendt – der var et spørgsmål om renterne på de 

14.229kr – det er renter på lånet, som er optaget i Pumpelaget – spørgsmål til 

egenkapitalen på de 4.239.426, er det i rede penge? -  nej det er aktiver i 

pumpelaget, rør og pumper. Spørgsmål/kommentar omkring overskuddet, 

indbetaling af 2 års afdrag på lånet, eller det at sætte kontingentet ned.  Husk 

der skal være penge til nye pumper 

6: Budgettet blev fremlagt af Fin Vandborg – se bilag. Der var ingen spørgsmål 

til budgettet 

7: Der var ingen forslag indkommet til generalforsamlingen 

8: Carsten Johansen blev genvalgt – Christian Langer blev genvalgt – 

suppleanterne blev også genvalgt  

9: Både revisorer og revisorsuppleanter blev genvalgt 

10: Der var ingen spørgsmål under eventuelt 

 

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten, og 

aflevere en lille gave, samt takke de fremmødte, herefter var der kaffe og brød. 

Generalforsamlingen var afsluttet kl. 19.40  


