Vejlby 29.06.2018

Dagsorden for bestyrelsesmødet d.29.06.2018
Sted: Hos Fin Dalevej 17 i Vejlby Kl.19.00
1. Velkomst.
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
3. Møde med kommunen omkring rørlægningen af grøfter
4. Hjemmesiden.
5. Gennemgang af økonomien og budgettet.
6. Orientering fra LVS/Albert.
7. Eventuelt.
8. Fastsættelse af næste møde.
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Referat fra bestyrelsesmødet d. 29.06.2018 hos Fin
Deltagere: Aksel Nielsen, Christian Langer, Knud-Aage Nielsen, Fin Vandborg og
Carsten Johansen
Pkt. 1:
Knud bød velkommen til mødet
Pkt. 2:
Referatet fra sidste møde blev godkendt uden kommentarer – kommer på
hjemmesiden hurtigst muligt
Pkt. 3:
Carsten skriver et referat fra mødet med Lemvig kommune
Fin og Carsten sikre en godkendelse fra de berørte grundejere
Vejlby Strand grundejerforening betaler 2x 10.000kr til denne opgave, Carsten sikre
denne aftale med bestyrelsen i Vejlby Strand
Pkt. 4:
Carsten overtager vedligeholdelse/opdatering af hjemmesiden, Fin og Carsten
aftaler denne overdragelse
Referater og andet information vil altid kunne findes på hjemmesiden
http://www.vejlby-pumpelag.dk/
Pkt. 5:
Fin gik kort økonomi og budget igennem, det ser rigtig fornuftigt ud på begge
områder.
Pkt. 6:
Knud har haft en mailkorrespondance med LVS/Albert omkring service og
vedligehold på pumperne. Der udarbejdes et skriv som et tillæg til den nuværende
servicekontrakt på anlægget, Knud sikre dette
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Flygt overtager alt service og vedligehold på pumperne fra 2018.
Pkt. 7:
Harboøre Centeret samt dirigent er bestilt til den kommende generalforsamling d.
26.04.2019 kl. 19.
Fin og Carsten arbejder med en opdatering af pumpelagets vedtægter – vi skal
huske at få præciseret hvem der kan stemme på hvem i de 3 forskellige områder. At
indkaldelsen til generalforsamlingerne fremover kun kommer på de 3
grundejerforeningers og pumpelagets hjemmesider. Der er også nogle input fra
Lemvig kommune der skal med i denne rettelse af vedtægterne
Pkt. 8:
Næste møde afholdes d. 22.09.2018 hos Aksel i bagbutikken i Vejlby
Carsten indkalder via kalenderen
Mødet sluttede kl. 21
Således opfattet
/Carsten

