
 

 

 

  
Vejlby Klit. 26.10.2022. 

 

                                                               

Dagsorden til bestyrelsesmødet 30.10.2022. hos Aksel i 

                     Feriepartners mødelokale Vejlby Klit. Kl.10.00. 

 

 

1.  Velkomst. 

2.  Referat fra sidste møde. 

3.  Konstituering af bestyrelsen. 

4.  Strømpriser/Service pumper. 

5.   Økonomi/ Budget. 

6.   Eventuelt. 

7.   Næste møde 

 

 

Referatet: 

 

1. Knud bød velkommen til bestyrelsesmødet, og takkede Aksel 

for at vi måtte låne Feriepartners mødelokale – alle i 

bestyrelsen var mødt op. 

 

2. Referatet fra generalforsamlingen blev godkendt uden 

kommentarer. 

 

3. Bestyrelsen konstituerede sig som følger – Knud fortsætter 

som formand, Fin fortsætter som kasser, Aksel fortsætter som 

næstformand, Christian som bestyrelsesmedlem og Carsten 

som referent og webmaster 

 

4. Der var en del dialog omkring elpriser, vi har i dag en aftale 

med Jysk energi omkring el-aftalen, denne fornyes 15.11.22  



 

 

 

 

 

og forlænges med et 1 år, aftalen er en spotprisaftale. Der er 

udført spuling af drænrør fra syd mod DP 7 og videre mod  

DP 1 og 2, der var lidt græs i drænet, men ikke noget der 

betyder noget, så alt ok. Der blev udført service på pumperne 

i DP 4 - 7 og 8 i 2021, alle pumper fik service i 2020. Da 

pumperne 4 – 7 og 8 er de pumper der kører mest, besluttede 

vi at disse pumper skal have service hvert år, resten af 

pumperne får service hver 2 – 3 år, afhængig af hvor mange 

timer den enkelte pumpe kører. Dette betyder at pumperne i 

DP 4 – 7 og 8 får service 2022. Budgettet tilrettes frem ad 

denne beslutning. Der er selvsagt en usikkerhed omkring 

strømprisen, vi prøver at tage udgangspunkt i den pris vi får 

aftalt i november 2022, sådan at budgettet afspejler dette. 

 

5. Vi har pt et indestående på 1.365.962kr – vi indløser, som 

aftalt vores lån d. 31.12.22, vi skylder ca. 1 mill.kr på lånet, 

så når dette er indløst, har vi ca. 350.000kr i kassen, 

bestyrelsen vurdere at dette er en ok kassebeholdning, og i 

overensstemmelse med det aftalte på generalforsamlingen. 

De 650kr i kontingent fastholdes derfor også i 2023, 

budgettet opdateres både for 2023 og 2024. Dette budget 

gennemgås på det kommende bestyrelsesmøde. 

 

6. Der blev debatteret forskellige punkter under eventuelt 

 

7. Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 02.12.22 kl. 16.00  

hos Aksel, Qvistgårdsvej 6 i Lemvig – efterfølgende afholdes  

året julefrokost på Luna. 

 

Mødet sluttede kl. 12.00  


