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MØDEREFERAT     Vejlby Pumpelag 

Mødetype Bestyrelsesmøde nr. 23 Dato 22/5-2016 

Mødeleder   Knud Aage Nielsen Sted Vejlby Klit 61 B 

Referent Ulrik Villadsgaard Varighed 10.00 – 13.00 

Deltagere (Hvem var tilstede) 

1 Knud Aage Nielsen 2 Chr. Langer 3 Fin Vandborg 4 Aksel Nielsen 

5 Ulrik Villadsgaard 6  7  8  

Fraværende (Hvem var ikke med) CC (Hvem skal have kopi) 

1  2  1  2  

3  4  3  4  

 

 

Emne Beslutninger 
Action 

af 
Udført 

1 Velkomst ved formanden   

2 

Konstituering af bestyrelsen: 
Formand: Knud Aage Nielsen 

Næstformand: Aksel Nielsen 

Kasserer: Fin Vandborg 
Sekretær: Ulrik Villadsgaard 

Bestyrelsesmedlem: Christian Langer 

  

3 
Referat fra sidste møde: 

Ingen kommentarer 
 Ulrik 

4 
Byggemøder: 
Referater er sendt til hele bestyrelsen og der er ingen kommentarer 

  

5 

TV inspektion af etape 8: 
Der er kørt inspektion, men skal lige checkes. Der skulle være kørt 

inspektion på DP2, siden den er rettet. 
Det bliver først gjort næste gang der køres inspektion. 

  

6 

Generalforsamling 2016: 

Formanden arbejder på at få garanti fra Orbicon, som nævnt på 
generalforsamlingen og så lægges den ud på hjemmesiden.  

Ellers intet at bemærke. 

Knud  

7 

Diverse siden sidste møde: 
Der er kommet henvendelse fra Dalevej 25 om drænet ved dem. Knud 

og Fin har besøgt dem. De har garage/udhus som ligger i en lavning, 
men det viser sig at der ikke er støbt sokkel, så derfor trænger der vand 

ind. Den nye ejer vil støbe sokkel og så er det acceptabel at der ikke 
drænes der. 

 
Knud 
og Fin 

8 

Ferring Pumpestation: 

Vi har fået en mail fra Poul Aagaard , men det hører ikke under os. 
Vi kan ikke gøre mere ved det, da det er en beslutning fra tidligere 

generalforsamling, så vi afventer. 

  

        9 

Aftale med LVS om vedligehold: 
Der er lavet et udkast til driftsaftale. Der afholdes et møde med LVS, så 

vi kan få det færdigt og klar til gennemsyn på næste bestyrelsesmøde 

og så endelig underskrevet. 

Knud og 

Fin 
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Emne Beslutninger 
Action 

af 
Udført 

10 

Økonomi og budget: 

Gennemgang. 
Har modtaget opgørelse fra kommunen vedr. etape 1-4 som er 

gennemgået. Fin og Knud aftaler et møde med LVS i nærmeste fremtid 
og diskuterer denne. 

Knud og 

Fin 
 

11 

Eventuelt: 

Strømforbrug de sidste 6 mdr. 29600 Kwh. 
Vi skal have lavet aftale med Vejlby Kloakservice om spuling af rør med 

et given interval. Fin udarbejder udkast til aftale. 

Orbicon skal udfærdige tegning som kun omhandler dræn. Dette skal 
være færdigt når sidste etape er slut, da det så skal tinglyses på alle 

matrikler. 

Fin 

 

Knud 

 

12 
Næste møde: 

12. august 2016 kl. 16.00 ved Fin 
  

Med venlig hilsen Ulrik Villadsgaard 
 


