
Vejlby Klit 04.06.2021 

 

                                                               

Dagsorden til bestyrelsesmødet d.12.06.2021 

Hos Aksel - Qvistgårdsvej 6 Kl.17.00 

 

 

1.  Velkomst. 

2.  Referat fra sidste møde. 

3. Tinglysning status. Pumpestationer. 

4.  Tilslutnings afgift på fra stykkede grunde. 

5.  Generalforsamling 2021. 

6.   Siden sidste møde. Knud. 

7.   Økonomi/ Budget. 

8.   Eventuelt. 

9.   Næste møde.   

 

 

                        
Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde, skal vi efter mødet ud og have noget at spise, 

sammen med vores damer. De kommer sammen med os til mødet, men deltager 

selvfølgelig ikke i bestyrelsesmødet. Men jeg har hørt at der er servering på terrassen, 

hvor damerne kan nyde udsigten imens. Der er efter mødet bestilt bord til os på 

Isværket  

Mvh Formanden/Knud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 12.06.21 hos Aksel 

 
1. Knud bød alle velkommen til bestyrelsesmødet 

 

2. Der var ikke yderlige kommentarer til referatet 

 

3. LK (Anni Borg) er i gang med at løse opgaven, vi følger løbende op 

med LK 

 

4. Vi afventer stadig et møde med LK, det aftalte møde er udsat på 

grund af Corona restriktionerne. Vi ved at der udstykket en grund på 

Mercantvej og en på Amazonevej, disse to grunde tages op med LK, 

yderlig tages det op med LK at det jo reelt er dem der har ansvaret 

for at holde listen ajour med hvor mange grunde der er medlem af 

pumpelaget! 

 

5. Generalforsamlingen afholdes som aftalt d. 27.08.21 kl. 19.00 – 

bestyrelsen mødes kl. 17.00 i Harboøre-Centeret 

 

6.  Formanden har svaret på en forespørgsel fra en mulig kommende 

grundejer, forespørgslen om at få et dræn udført ved købmanden er 

aflyst, da der ikke var behov for dette. 

 

7. Fin gennemgik økonomien – som det ser ud nu forventer vi at kunne 

indfri vores lån med udgangen af 2022. Vi har en lille million i 

kassen, der er to udgifter i løbet af de næste måneder, ca. 150.000kr 

til Jysk Energi (strøm), samt eftersyn af pumper og spuling af dræn. 

Vi aftalte at der skulle laves en ny oversigt/kort over hvilke dræn der 

spules igennem i hvilke år, samt en oversigt og hvilke 

brønde/pumper der renoveres/får et eftersyn hvornår, dette for at 

holde styr på og have en plan for hvornår disse ting foretages  

 

8. Eventuelt blev taget under de forskellige punkter 

 

9. Næste møde er d. 27.08.21 kl. 17.00 i Harboøre-Centeret 

 

•  


