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Beslutninger
Der var mødt 30 personer op til generalforsamlingen, hvoraf
de 22 var stemmeberettigede.
Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Bjarne From, som blev enstemmigt valgt
Formandens Beretning.
Indsat som bilag 1
Godkendelse af formandens beretning.
Der var følgende kommentarer og spørgsmål til beretningen.
Alwin Neumann: Har i rygdækning for den besparelse der er lavet i
etape 8 og 9 ved ikke at dræne i de høje koter.
Svar ved Fin Vandborg: Det var entreprenørens forslag og viser det
sig senere at give problemer bliver det lavet. ( Besparelse er 138.000)
Alwin Neumann: Hvordan går det med vand på Lucievej – beboerne
er urolige og bange for at blive ladt i stikken.
Svar ved formanden: Der er i denne uge blevet spulet og det ser ikke
ud til at det er sand, men der er en del okker i rørene. Vi arbejder videre
og måske pumpe 6 skal justeres eller rørene på Lucievej spules oftere,
måske en gang om året.
Svend Aage Nielsen: Hvad holder I op mod LVS og tilbud om
vedligeholdelse.
Svar Fin Vandborg: Kommer senere under økonomi
Godkendelse af formandens beretning.
Enstemmigt godkendt
Aflæggelse af regnskab 2015.
Indsat som bilag 2
Godkendelse af regnskab 2015.
Enstemmigt godkendt
Budget for det kommende år.
Indsat som bilag 3 – Generalforsamlingen godkendte optagelse af lån i
Kommunekredit på kr. 2,2 mill.
Indkomne forslag.
Indsat som bilag 4 – Arne Bjerrum Møller begrundede sit forslag og
henviser til Albert Jensen som fortalte at man har brugt drænledning på
tryksiden, hvilket han ikke mener er korrekt.
Svar Fin Vandborg: Forklarer at ledninger er ok, da man både pumper
og dræner i samme ledning.
En ekspert fra Flygt pumper har sidste år justeret alle brønde og det vi
ske igen i år inden vi er færdige.
Arne Møller og dirigent ændrer ordlyd på forslag:
Vi pålægger bestyrelsen at sikre en garanti fra Orbicon, som
sikrer at drænledninger er i orden inden overdragelse.
Forslaget kom til afstemning: 10 for – 1 imod – 9 undlod at stemme.
Efter fremskaffelse bliver det lagt ud på hjemmesiden.
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Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg var:
Ulrik Villadsgaard- Vejlby Strand-Genvalg uden modkandidater
Chr. Langer-Vejlby Klit Plantage-Genvalg uden modkandidater
Som suppleant blev valgt:
Oda Danielsen-Vejlby Strand-Genvalg
Jens Balle- Vejlby Klit-Genvalg
Bjarne Leth-Vejlby Klitplantage-Genvalg
Valg af revisor og revisor suppleanter:
Revisor:
Kjeld Schmidt-genvalg
Suppleant:
Mogens Ascanius-genvalg
Eventuelt:
Oda Danielsen: Henstillede ti at vi fremover skriver i indkaldelsen til
generalforsamling, hvem der er på valg og om de ønsker genvalg.
Alwin Neumann: Pumpe på Bjerghusvej er et smertens barn. I 2012
blev der foreslået at inddrage kanaler mod Ferring Sø i pumpelaget, men
det blev afvist af generalforsamlingen. Ansvaret for pumpen er Lemvig
Kommune. Der er i sin tid Hedeselskabet der har opsat den fortalte
Inga Ottesen, som i forlængelse kom med en del interessant historie
om området, hvor hun har boet det meste af livet.
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