
Velkommen til den ordinære 

generalforsamling i Vejlby 

Pumpelag af 2011

I Harboøre Centeret d. 26.04.2019 kl. 19.00



 Formanden bød velkommen og meddelte at Aksel 

Nielsen havde meldt afbud til generalforsamlingen

 Herefter gik vi over til valget af dirigenten, som 

beskrevet i vedtægternes § 8



Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 

Fredag d. 26.04.2019 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 2018 

5. Godkendelse af regnskabet   

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  

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

Nuværende bestyrelse: 

Formand: Knud Aage Nielsen – valgt i Vejlby Strand  På valg 
Næstformand: Aksel Nielsen – valgt i Vejlby Klit  På valg 
Kasserer: Fin Vandborg – valgt i Vejlby Klitplantage  På valg 
Referent: Carsten Johansen – valgt i Vejlby Strand  Ikke på valg 
Bestyrelsesmedlem: Christian Langer – valgt i Vejlby Klitplantage  Ikke på valg 
 

Suppleanter: 

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 revisorsuppleanter: 

Revisor: Kjeld Schmidt     På valg 
Suppleant: Mogens Ascanius    På valg 
 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 

14 dage for afholdelsen af generalforsamlingen 

Venlig hilsen - Bestyrelsen for Vejlby Pumpelag af 2011 



1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af formandens beretning

4. Aflæggelses af regnskabet 2018

5. Godkendelse af regnskabet  

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 



Bestyrelsen foreslår:

Bjarne From

Andre forslag?

Bjarne From blev valgt



Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 

Fredag d. 26.04.2019 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 2018 

5. Godkendelse af regnskabet   

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  

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

Nuværende bestyrelse: 

Formand: Knud Aage Nielsen – valgt i Vejlby Strand  På valg 
Næstformand: Aksel Nielsen – valgt i Vejlby Klit  På valg 
Kasserer: Fin Vandborg – valgt i Vejlby Klitplantage  På valg 
Referent: Carsten Johansen – valgt i Vejlby Strand  Ikke på valg 
Bestyrelsesmedlem: Christian Langer – valgt i Vejlby Klitplantage  Ikke på valg 
 

Suppleanter: 

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 revisorsuppleanter: 

Revisor: Kjeld Schmidt     På valg 
Suppleant: Mogens Ascanius    På valg 
 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 

14 dage for afholdelsen af generalforsamlingen 

Venlig hilsen - Bestyrelsen for Vejlby Pumpelag af 2011 



1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af formandens beretning

4. Aflæggelses af regnskabet 2018

5. Godkendelse af regnskabet  

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 



Formandens beretning
v/Knud Aage Nielsen



Formandens beretning til ordinær generalforsamling.

Fredag 26 april 2019 i Harboøre Centeret.

Startende med det første bestyrelsesmøde efter 

generalforsamlingen der blev afholdt 10.05.2018. Vores nye 

bestyrelsesmedlem Carsten Johansen blev budt velkommen i 

bestyrelsen. Konstitueringen af bestyrelsen blev Formand Knud 

Aage Nielsen. Næstformand Aksel Nielsen. Kasserer Fin Vandborg. 

Referent Carsten Johansen. Bestyrelsesmedlem Christian Langer. 

Som besluttet på sidste generalforsamling blev forslaget om 

rørlægning af grøfterne ved Neerlandiavej vedtaget af en enig 

generalforsamling. Så der blev startet op med ansøgninger om at 

måtte gøre dette og få det sendt i høring alt dette forløb som det 

skulle og vi fik tilladelsen og kunne her i det nye år kontakte 

entreprenøren Vejlby kloakservice og få aftalt den endelige pris 

på arbejdet som blev 579340,00 kr. og med grøfterne fyldt helt op 

6500kbm sand. Der blev startet op 18 februar og slut omkring 1 

marts.



Der er blevet indgået kontrakt med flygt pumper om service på 

vores drænpumper. Så hvert år bliver de pumper som kører mest 

bliver serviceret det er dp4 med tre pumper det er den 

pumpestation hvor alt drænvandet samles og pumpes over i 

vores trykledning med udløb til veserne. Og dp.7 er den der 

ligger ved Merchant vej hvor alt vandet fra Klitplantagen pumpes 

til og videre til dp4 der er to pumper i. Vi følger alle pumper nøje 

med de månedlige udskrifter fra Lvs på drift tid og antal starter så 

vi kan se om der er noget unormal drift. Vi havde i november 

service på de 9 andre pumpestationer uden bemærkninger Nu er 

pumperne blevet nævnt der skal jo også noget til at få dem til 

køre der er fra1.1.2018 til 31.12.2018. brugt 35083kw til at flytte 

57759kbm. Vand som har passeret gennem flowmåleren inden 

det ender i trykledningen. Til orientering har Vrist pumpelag i 

samme periode pumpet 582000 kbm vand målt gennem deres 

flowmåler deres pumper er stoppet fra 11/5 til 15/9. 



Der er også lavet aftale om spuling af dræn. Men det er ikke gjort 

endnu grundet sygdom så det er der ikke meget at 

sige om andet en vi deler det op med en halvdel af området hver 

år. Så i år bliver det området i klitplantagen. Samt alle 

pumpebrønde suget fri for sand og får afgangsrør spulet så vi 

skulle undgå problemer. Og de nylagte rør langs Neerlandiavej

bliver spulet  på Vejlby kloakservices regning.

Jeg har før i min beretning nævnt tinglysning af de arealer som 

vores drænpumpestationer står på nu ser det ud til at der er ved 

at ske noget med disse 11 stationer som er ved at blive overført til 

en samlet pulje som så kan over drages til Vejlby Pumpelag. Nu er 

det kun tinglysning der mangler det kan jo godt tage tid. 

Tinglysning af vores drænledninger var gjort færdige. Men ved 

gennemgang af hele området Harboøreland som dækker Vrist og 

Vejlby pumpelag var der lavet ni forskellige tekster til deklaration 

hvor halvdelen ikke er som de skal være det arbejdes der nu på at 

få rigtig gjort så meget som mulig der kan være situationer hvor 

det skal gå om. Det er Lvs som står for dette. Jeg er lovet at man 

regner med at det bliver færdig i år.



Vi har i denne periode siden sidste generalforsamling afholdt 7 

bestyrelsesmøder.

Vi har fået ny webmaster til vores hjemmeside det er vores referent 

Carsten Johansen og hjemmesiden er blevet flyttet til DLX hosting i 

Herning. Og der er blevet ryddet op på hjemmesiden så nu køre den 

optimal og er hurtig at navigere rundt på i forhold til før.

Der har været arbejdet med revidering af vedtægter og få tilføjet 

det i vedtægterne som kommer op som forslag her på 

generalforsamlingen. Der er derfor sendt indkaldelse til 

ekstraordinær generalforsamling sammen med indkaldelsen til 

ordinære generalforsamling. Da bestyrelsen til den ordinære 

generalforsamling ikke forventer at der møder 2/3 af samtlige 

medlemmer op som skal til for godkendelse af vedtægter. Derfor 

indkaldelsen til ekstra ordinær generalforsamling efter den ordinære 

så vi kan få de reviderede vedtægter godkendt når nu vi er mødt i 

stedet for at indkalde på en senere dato. Så vi kan få dem videre til 

godkendelse ved kommunen.                                                                 

Økonomien har jeg ikke berørt der er et punkt i dagsordenen til 

dette.



Jeg vil gerne når i går en tur i området hvis i skulle høre noget larm 

eller andet der lyder mistænkelig ved pumpestationerne så kontakte 

mig så jeg kan se hvad det er og tilkalde de rette folk og få det rettet 

.

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 formanden beretning

 Rita Mortensen 

Bjergehusvej 1 - Hvad 

med græs og tromling –

der mangler en 

skelpæl, denne er 

forsvundet efter 

dræningen af grøften 

på Neerlandiavej

 Entreprenøren mangler 

at færdiggøre den del, 

og skelpælen skal 

selvfølgelig reetableres 

– Knud Aage sikre dette



Spørgsmål til formanden beretning

 Inga Ottesen – hvorfor 

dræn, hele processen 

er til diskussion, det er 

ikke godt naboskab 

ikke at blive hørt!

 Projektet er gennemført 

sammen med Lemvig 

kommune, og alle 

regler er fulgt, det er 

selvfølgelig uheldigt at 

Inga Ottesen ikke føler 

sig taget med i denne 

proces 



1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af formandens beretning - Godkendt

4. Aflæggelses af regnskabet 2018

5. Godkendelse af regnskabet  

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 2018

5. Godkendelse af regnskabet  

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 



Regnskab 2018
V/Fin Vandborg













1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af formandens beretning

4. Aflæggelses af regnskabet 2018

5. Godkendelse af regnskabet - 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 2018

5. Godkendelse af regnskabet  

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 



Budget 2019
V/Fin Vandborg







Kommentarer til bugettet

 Svend Aage Nielsen –

sænkes vandstanden i 

området

 Nej den er ikek sæmket

siden i sidste år, den er 

ca. på 70 cm – men 

styres efter de 5 

målebrønde



1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af formandens beretning

4. Aflæggelses af regnskabet 2018

5. Godkendelse af regnskabet  

6. Budget for det kommende år – taget til efterretning

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 2018

5. Godkendelse af regnskabet  

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 



Gennemgang af de nye 

vedtægter
V/Carsten Johansen



















Spørgsmål?



Spørgsmål

 Erik Skibsted – skal vi 

ikke få ryddet helt op i 

vedtægterne, sådan at 

der ikke er en §11a

 Erik skibsted, den nye §

skal bare sættes ind

som §18 og så rykkes 

de efterfølgende §

tilsvarende

 Ordlyden ”vedtægten 

er revideret….fjernes

 Ja det gør vi

 Ja det gør

 Ja det gør vi



Afstemning

 22 for

 Vedtægtsændringerne 
blev godkendt på den 
ordinære, men da der 
ikke var 2/3 af lagets 
medlemmerne tilstede, 
gik punktet videre til 
den ekstraordinære 
generalforsamling

 1 imod



1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af formandens beretning

4. Aflæggelses af regnskabet 2018

5. Godkendelse af regnskabet  

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 



Valg til bestyrelsen

Nuværende bestyrelse:

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

Næstformand: Aksel Nielsen – valgt i Vejlby Klit Blev genvalgt På valg

Kasserer: Fin Vandborg – valgt i Vejlby Klitplantage Blev genvalgt På valg

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 Blev genvalgt På valg

Svend Aage Nielsen – valgt i Vejlby Klit Blev genvalgt På valg

Bjarne Leth – valgt i Vejlby Klitplantage Blev genvalgt På valg



1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af formandens beretning

4. Aflæggelses af regnskabet 2018

5. Godkendelse af regnskabet  

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 



Valg af revisor og suppleanter

Nuværende revisor og revisorsuppleanter:

Revisor: Kjeld Schmidt Blev genvalgt På valg

Suppleant: Mogens Ascanius Blev genvalgt På valg



1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af formandens beretning

4. Aflæggelses af regnskabet 2018

5. Godkendelse af regnskabet  

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 



Tak for i dag



Pause på 10 minutter



Velkommen til den ekstraordinære 

generalforsamling i Vejlby 

Pumpelag af 2011

I Harboøre Centeret d. 26.04.2019 kl. ca.20.00



Valg af dirigent

Bjarne From blev valgt



Der indkaldes hermed til en ekstraordinær 

generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Fredag d.26.04.2019, efter den ordinære 

generalforsamling er afholdt i Harboøre Centeret

Dagsorden ifølge vedtægternes §10:

1. Valg af dirigent

2. Endelig godkendelse af de ændrede 

vedtægter – som fremlagt på den ordinære 

generalforsamling

3. Evt.

Venlig hilsen - Bestyrelsen for Vejlby Pumpelag 

af 2011



Godkendelse af 

de nye vedtægter



 Der blev stemt om de nye vedtægter – resultatet blev

 24 stemte for, ingen stemte imod

 Vedtægtsændringerne blev hermed godkendt 



Eventuelt?



Tak for i aften ☺


