
 

 

 

  
Vejlby Klit. 21.11.2022. 

 

                                                               

Dagsorden til bestyrelsesmødet d. 02.12.2022. hos Aksel  

Qvistgaardsvej 6 kl.16:00 

                      

 

 

1.  Velkomst 

2.  Referatet fra sidste møde 

3.  Fornyelse af strømaftalen med Jyske energi 

4.  Service på pumperne 4-7-8 

5.   Økonomi/ Budgettet for 2023-2024 

6.   Eventuelt 

7.   Næste møde 

8.  Julesammenkomst på Luna 

 

P.s. vores bedre halvdel er inviteret med hos 

Anne-Mette og Aksel. 

 

Referatet fra bestyrelsesmødet: 

 

1. Knud bød velkommen og takke Aksel for at vi måtte låne 

huset til vores bestyrelsesmøde hvor alle var mødt op. 

 

2. Referatet fra vores sidste møde blev godkendt uden 

kommentarer – ligger også på hjemmesiden. 

 

3. Vores aftale er nu forlænget med et år, der starter 01.01.2023, 

det er en spotpris aftale som de tidligere år. 

 

 



 

 

 

4. Der er blevet udført service på pumperne 4-7 og 8, alle var 

ok, dog var der ved pumpe 8 et problem med afløbet ud af 

brønden, dette efterses ved næste eftersyn af Knud. 

 

5. Kassebeholdningen er d.d. 1.180.000kr. Vi aftalte at udsætte 

indfrielsen af vores lån til d. 01.04.23. Vi vil i denne periode 

følge prisen på strøm, hvis den ikke er steget yderlig, vil vi 

indfri lånet. Vi udarbejder som normalt et budget lige først i 

det nye år, hvor kontingentet fastholdes på de 650kr/årligt. 

Efter kontingentindbetalingen i april, har vi penge i banken, 

hvis der skulle ske et uheld med pumperne, selv efter at vi 

har indfriet lånet. 

 

6. Der blev debatteret generalforsamlingen og datoer for denne. 

 

7. Næste møde er 11.02.23 kl. 09.30 hos Fin i sommerhuset – 

her afstemmes blandt andet budgettet i forhold til de aktuelle 

strømpriser. 

Generalforsamlingen er fastsat til d. 28.04.23 kl. 19.00 og et 

bestyrelsesmøde den samme dag kl. 16.30 

Formanden takkede for et godt møde, og ønskede alle en 

rigtig glæde jul samt et godt nytår, med tak for et rigtig godt 

samarbejde i det år der lige om lidt er gået. 

 

Efterfølgende var der julefrokost på Luna i Lemvig    
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