
 

 

 

  
Vejlby Klit. 25.01.2022. 

 

                                                               

Dagsorden til bestyrelsesmødet d.19.02.22 kl. 10.00 

Hos Fin Dalevej 17 Vejlby. 

 

 

1.  Velkomst - Knud 

2.  Konstituering af bestyrelsen - alle 

3.  Referat fra sidste møde/Generalforsamling2021  

4.  Generalforsamling 2022 - alle 

5.  Tinglysning status - Knud giver status  

6.  Siden sidste møde – Knud orienterer 

7.  Økonomi/ Budget – Fin gennemgår  

8.  Eventuelt - alle 

9.  Næste møde 

 

 

 

Referatet: 
1.  Knud bød velkommen til det første møde efter generalforsamlingen, 

mødet afholdes først nu da Covid 19 jo har forhindret at vi mødtes – 

alle i bestyrelsen var til stede – Fin, Aksel, Christian, Knud og Carsten 

 

2. Bestyrelsen konstituerede sig som før generalforsamlingen – Knud 

som formand, Aksel som næstformand, Fin som kasserer, Carsten som 

referent og webmaster og Christian som bestyrelsesmedlem 

 

3. Referatet fra generalforsamlingen blev godkendt uden bemærkninger 

 

4. Generalforsamlingen skal afholde inden udgangen af april måned, med 

4 ugers varsel, datoen blev fastsat til d. 29.04.22 kl. 19.00 i Harboøre-

Centeret. Vi afholder et bestyrelsesmøde samme dag og sted kl. 16.30. 

Christian bestiller mad og lokaler til begge møder. Fin udarbejder 

forslaget til indfrielse af vores lån i kommune kredit, samt forslag til 

kontingent. Carsten udarbejder indkaldelsen til generalforsamlingen, 



samt sikre den kommer på de 3 grundejerforeningers hjemmesider, og 

ligger den på vores egen hjemmeside. Vi havde en dialog omkring 

manglende fremmøde på vores generalforsamling, der var ikke 

åbenlyse forslag til forbedring, men det at sikre alle ved hvornår det er 

er vigtigt. 

 

5. Vi har nu endelig fået alle skøder på pumpestationerne og de 

tilhørende arealer, vi ligger skøderne på hjemmesiden, sådan at de 

gemmes elektronisk, yderlig sikre Fin at de kommer i 

økonomimappen. 

 

6. Det lynnedslag og efterfølgende brand der var i DP2, gjorde at 

styringen blev ødelagt, der har været en del bøvl med at fremskaffe nyt 

elektronik, men dette er nu lykkes sådan at pumpen kommer til at køre 

automatisk igen senest 31.03.22, den har siden august 2021 kørt 

manuelt, styret af pumpelaget. Prisen for reparationen løber op i ca. 

40.000kr. LVS vil dræne på hjørnet ved sommerhusudlejningen, sådan 

at den ”sø” der altid er der, når det har regnet forhåbentligt forsvinder. 

Der udføres service på DP4, DP7 og DP8 i 2022. Der bliver spulet 

drænrør i vejlbyområdet i 2023.   

 

7. Økonomien ser rigtig fornuftig ud – mere om dette på den kommende 

generalforsamling. Selvfølgelig vil de højere strømpriser påvirke vores 

regnskab og ikke mindst budgettet for det kommende år, vi er nødt til 

at tage højde for en eller anden prisstigning i KWH-prisen 

 

8. Der var en dialog, omkring den kommende udstykningen på 

Bjergehusvej, det forventes at der udstykkes 17 grunde i 2022. 

 

9. Næste bestyrelsesmøde er hos Aksel i Lemvig, det afholdes d. 

02.04.22 kl. 16.00 

 

 

Mødet sluttede kl. 13.00        

                           

   

• D

1

1 


