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           Indkaldelse 

 

          Indkaldelse bestyrelsesmøde.  

          Dato.19.01.2020. Kl.10:00 

          Sted: Hos Aksel - Qvistgaardvej 6.Lemvig   

                    

 

                              Dagsorden. 

 

           1.   Velkomst. 

           2.    Referat fra sidste møde. 

           3.    Tinglysning af pumpestationer status. 

           4.    Godkendelse vedtægter/tinglysning. 

           5.    Formel nye grunde (hvordan gør vi?) 

           6.    Generalforsamling 03.04.2020. 

           7.    Siden sidste møde. Knud.                           

           8.    Økonomi/Budget. 

           9.    Eventuelt. 

         10.    Næste møde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Struer d. 27.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referatet fra bestyrelsesmøde d. 19.01.2020 hos Aksel 

 

 

1. Knud Aage bød velkommen, og ønskede os alle et godt nytår, samt tak for samarbejdet i 

2019. Vi har jo haft en rund fødselsdag i november 2019, det var Fin der fyldte rund – 60 år, 

der var selvfølgelig en lille gave i denne anledning, som formanden overrakte       

2. Der var ingen kommentarer til det udsendte referat  

3. Tinglysningsprocessen er nu godt i gang og følger den arbejdsgang der er med den slags 

sager. Vi afventer tinglysningen og Knud Aage følger op. 

4. Vedtægten skal tinglyses på alle grunde der er i pumpelagets område, Carsten følger op på 

Lemvig kommune 

5. Der er af vores revisionsfirma udarbejdet en formel, som vi fremover hver år vil få 

opdateret, til at beregne bidraget til pumpelaget fra nye grunde. Vi vil sammen med Lemvig 

kommune afklare hvordan vi i pumpelaget, får besked på nye udstykkede grunde eller 

grunde der deles op i flere grunde. Udfordringen er at den liste vi normalt får, til vores 

generalforsamling, over alle grundejere i pumpelagets område, ikke bare lige findes, dette på 

grund af de nye regler omkring GDPR. Fin og Christian afklarer dette. 

6. Generalforsamlingen er fastsat til d. 03.04.2020 kl. 19.00 i Harboøre Centeret, bestyrelsen 

mødes kl. 17.00. Bestyrelsen vil foreslå Bjarne From som dirigent. Carsten udarbejder 

indkaldelsen og sikre at den kommer på de 3 andre grundejerforeningers hjemmeside, dette 

skal ske 4 uger før vi holder generalforsamlingen, altså inden d. 03.03.2020. Carsten 

udarbejder en PP til selve generalforsamlingen. Knud og Fin sender henholdsvis beretningen 

og regnskabet rundt til bestyrelsen, Carsten indarbejder disse i PP. Det er Christian og 

Carsten der er på valg, de modtager begge genvalg. Christian sørger for lokale og 

forplejning. 

7. Der er udført service på DP 2-4-7, det er i alt 6 pumper, der skal i 2020 udføres service på 

DP.1-3-5-6-8-9-10-11. Inden der udføres service, ser vi hvor meget den enkelte pumpe har 

kørt. 

8. Det var hvis noget i den retning jeg sagde 2-4-8, yderlig skal der spules dræn 1 og 2 samt 3 

og 4. Knud Aage udarbejder en plan der beskriver service og spuling i de forskellige år, 

dette for at sikre at vi har en plan for dette arbejde, samt at vi kan tage højde for disse 

aktiviteter i budgetterne 

9. Økonomien ser stadig rigtig fornuftig ud, der er nu også indført negative renter i vores bank, 

dette gælder for indeståender over 750.000kr. Der er lavet en 1årig aftale på strøm, denne 

aftale er udarbejdet på en måde, så den kan forlænges til en 5 årig aftale, hvis prisen er rigtig 

på strømmen, Fin følger dette 

10. Der blev snakket løst og fast under dette punkt 

11. Næste møde er i Harboøre Centeret d. 03.04.2020 kl. 17.00 – Carsten indkalder via 

kalenderen          


