
Velkommen til den ordinære 

generalforsamling i Vejlby 

Pumpelag af 2011

I Harboøre Centeret d. 27.08.2021 kl. 19.00



Formanden Knud Aage Nielsen bød 

velkommen til de 4 deltagere, der var 

mødt op til generalforsamlingen

Herefter gik vi til første punkt på 

dagsordenen – valget af en dirigent





1. Valg af dirigent – Erik Skibsted blev valgt

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af formandens beretning

4. Aflæggelses af regnskabet 2020

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 



Bestyrelsen foreslår:

Erik Skibsted

Andre forslag? 

Der var ikke andre forslag – Erik 

Skibsted blev hermed valgt



Dirigenten har ordet

Erik Skibsted konstaterede at 

generalforsamlingen var rettidigt 

indkaldt, og dermed var lovlig 

Herefter fik formanden ordet





1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af formandens beretning

4. Aflæggelses af regnskabet 2020

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 



Formandens beretning

Ved formand Knud Aage Nielsen



Året startede med det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Dette møde blev afholdt på 

dagen for Pumpelagets 10 års fødselsdag, så der var flag på bordet☺. Da det var det første møde, efter 

generalforsamlingen, blev konstitueringen af bestyrelsen foretaget, bestyrelsen fortsætter som før 

generalforsamlingen. Knud Aage Nielsen som formand, Aksel Nielsen som næstformand, Fin Vandborg 

som kasserer, Carsten Johansen som referent og webmaster, Christian Langer som bestyrelsesmedlem. 

Jeg nævnte sidste år i min beretning, at nu manglede vi kun at få skøderne på de 11 grunde, som vores 

pumpestationer står på, færdig gjort, dette arbejde er endnu ikke afsluttet. Ved service af pumperne i 

november 2020, blev der ved DP3, der ligger på Neerlandiavej 240, blev der konstateret vand i olien og i 

statorhuset, samt at akslen var defekt, pumpen har nu fået en hovedreparation og kører igen. 

Mens jeg nu er i reparationsafdelingen, de som var i Vejlby under det kraftige tordenvejr der var først i juli 

måned, og oplevede branden i sommerhuset på Vejlby Klit nr. 385, så vidt jeg husker det, her blev der på 

grund af de mange lynnedslag aktiveret en del HPFI relæer rundt om i området, dette gik også udover 

pumpelagets 2 pumpestationer i området, det er DP 1, denne står ved Vejlby Klit 365A, denne blev ramt, 

og der måtte skiftes en transmitter, også DP 2 blev ramt, denne står ved Vejlby Klit 293B, her blev  

styringen brændt af. Status er at DP 1 kører normalt, DP 2 er endnu ikke repareret, da styringen endnu 

ikke er kommet, som de fleste ved er der mangel på elektronikkomponenter i verden, men så snart vi får 

den nye styring bliver den skiftet, det kan være der er brændt flere ting af, men det kan vi ikke konstatere 

før vi har den nye styring monteret, transmitteren kan også være gået i stykker.



Da DP 2 er en af de pumper der kører mindst, er der pt ingen problemer med at få vandet pumpet væk, 

yderlig holder jeg øje med vandstanden omkring DP 2. LVS havde også skader i området. Jeg nævnte 

sidste år i min beretning noget omkring en tilslutningsafgift på fra og ny-udstykkede grunde, som skal 

betales til pumpelaget. Det arbejdet har stået stille grundet Corona, der var lukket ved de myndigheder 

vi skal tale med, nu kan vi komme i gang med dette arbejde, da der er åbnet op igen.

Omkring strømforbruget i 2020, vil jeg nævne at dette var en stor post på regnskabet, der er brugt 

74325kw. Dette er et merforbrug på 8015Kw i forhold til 2019. Der er igennem vores flowmåler, pumpet 

96006kbm vand ud i Veserne, dette er et merforbrug på 22350kbm i forhold til 2019, så der er jo en 

grund til merforbruget på el siden, da der var en del mere vand der skulle pumpes væk.

Vi har i perioden siden sidste generalforsamling afholdt 3 bestyrelsesmøder.

Jeg vil gerne at når i går en tur i vores dejlige område, og kommer forbi en af vores pumpestationer, give 

pumpelaget/mig besked hvis i hører underlige lyde ”larm” eller noget der ser mistænkeligt ud ved 

pumpestationerne, på pumperne står der DP samt et tal, dette vil jeg gerne i oplyser sammen med 

oplevelsen på pumpen, så kigger vi på om der er noget galt – tak.

Jeg vil slutte min beretning med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i pumpelaget i årets løb.

Knud Aage Nielsen.

Formand.

Vejlby Pumpelag.



Spørgsmål til 

formandens beretning?

 Har foreningen en forsikring der dækker lynnedslag?

 Nej det er for dyrt at have en sådan, da en sådan skal dække de 11 

matrikler – Bestyrelse har tegnet en IT forsikring, der dækker IT kriminalitet, 

samt en ansvarsforsikring der dækker bestyrelsen

 Hvordan fungerer rørlægningen af Neerlandiavej?

 Der opleves ingen problemer af nogen art, det var en rigtig god beslutning 

at få denne del rørlagt, både af sikkerhedsmæssige, men også 

dræningsmæssige grunde. Der er i forbindelse med dette arbejde, forberedt 

tilslutninger i forbindelse med udstykningen på Bjergehusvej. 



1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af formandens beretning - Godkendt

4. Aflæggelses af regnskabet 2020

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 



1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af formandens beretning

4. Aflæggelses af regnskabet 2020 - Godkendt

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 



Regnskabet 2020

Ved kasserer Fin Vandborg













Spørgsmål til 

regnskabet?

 Der var ingen spørgsmål til regnskabet – det ser rigtig 

godt ud!



1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af formandens beretning

4. Aflæggelses af regnskabet 2020

5. Godkendelse af regnskabet - Godkendt

6. Budget for det kommende år

7. Indkomne forslag

a. Ændringer i vedtægterne – forslag fra 

bestyrelsen

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

10.Eventuelt 



1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af formandens beretning

4. Aflæggelses af regnskabet 2020

5. Godkendelse af regnskabet  

6. Budget for det kommende år (2021) - Godkendt

7. Indkomne forslag

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

10.Eventuelt 



Budgettet 2021

Ved kasserer Fin Vandborg











Spørgsmål til budgettet?

 Kommentar til budgettet - Det er vigtigt at 

kontingentet bliver så lille som muligt, hellere lidt for 

lavt end for højt, sådan at vi ikke kommer til at betale 

alt for mange negative 

 Kontingentet forventes væsentligt nedsat i 2023, da vi forventer at betale 

restbeløbet på vores lån ud, dette sker ved udgangen af 2022. 



1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af formandens beretning

4. Aflæggelses af regnskabet 2020

5. Godkendelse af regnskabet  

6. Budget for det kommende år

7. Indkomne forslag – Der var ikke modtaget forslag

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

10.Eventuelt 



Der var ikke indkommet forslag



1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af formandens beretning

4. Aflæggelses af regnskabet 2020

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 til bestyrelsen 

Nuværende bestyrelse:

Formand: Knud Aage Nielsen – valgt i Vejlby Strand På valg Genvalgt

Næstformand: Aksel Nielsen – valgt i Vejlby Klit På valg Genvalgt

Kasserer: Fin Vandborg – valgt i Vejlby Klitplantage På valg Genvalgt

Referent: Carsten Johansen – valgt i Vejlby Strand Ikke på valg

Bestyrelsesmedlem: Christian Langer – valgt i Vejlby Klitplantage Ikke på valg



Valg af suppleanter

Nuværende suppleanter:

Oda Daniel – valgt i Vejlby Strand På valg Genvalgt

Svend Aage Nielsen – valgt i Vejlby Klit På valg Genvalgt

Bjarne Leth – valgt i Vejlby Klitplantage På valg Ikke valgt
Da Bjarne Leth ikke længere er sommerhusejer og dermed valgbar, blev Mads Klange valgt som 

suppleant

Mads Klange – nyvalgt i Vejlby Klitplantage 



1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af formandens beretning

4. Aflæggelses af regnskabet 2020

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 revisor og suppleanter

Nuværende revisor og revisorsuppleanter:

Revisor: Kjeld Schmidt På valg Genvalgt

Suppleant: Mogens Ascanius På valg Genvalgt



1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af formandens beretning

4. Aflæggelses af regnskabet 2020

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 



Eventuelt?

Generalforsamlingen afsluttedes af formanden, som takkede de 

fremmødte for god ro og orden, klokken 20.00 var der kaffe/ 

brød og dialog ☺



Tak for i dag


