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MØDEREFERAT     Vejlby Pumpelag 

Mødetype Bestyrelsesmøde nr. 20 Dato 11/9-2015 

Mødeleder   Knud Aage Nielen  Sted Dalevej 17 

Referent Ulrik Villadsgaard Varighed 16.00 – 18.00 

Deltagere (Hvem var tilstede) 

1 Knud Aage Nielsen 2 Chr. Langer 3 Fin Vandborg 4 Aksel Nielsen 

5 Ulrik Villadsgaard 6  7  8  

Fraværende (Hvem var ikke med) Inviteret gæst 

1  2  1 
Bjarne Leth -  Vejlby 

Klitplantage 
2  

3  4  3  4  

 

Emne Beslutninger 
Action 

af 
Udført 

 Velkomst og spec. velkomst til Bjarne Leth Knud  

 Ændringer i etape 8 og 9:   

 
Fin gennemgik de forskellige papirer omkring licitationen, specielt de 

papirer der er udarbejdet i forbindelse med dræn. 
  

 

Knud og Fin har været til møde med LVS, hvor der dukker et kort op fra 

tidligere, som viser at næsten hele området 8 og 9 er drænet, og at der 
aldrig har været problemer. (Kort fremskaffet af Vejlby Kloakservice – 

dateret 29/3-2006.) 

  

 Fin gennemgik 3 forslag som er udarbejdet af entreprenøren.   

Forslag 1 
Intet lave, men beholde de dræn som er fra tidligere, dog med en 
reetablering undervejs, hvor der er behov. 

  

Forslag 2 

Vil følger planen, men lægger ikke dræn i de områder med høje koter. 

Ellers igennem samme trykledning til Veserne, som oprindeligt vedtaget 

og uden ændringer 

  

Forslag 3 

Køre efter planen, men lede noget af vandet ud i eksisterende grøft ved 

Strandvejen og på den måde spare en pumpe. Besparelse ca. kr. 

500.000, men vi får så en årlig afgift til Harboøre Pumpelag 

  

    

 
Pumpelaget skal sørge for bedste og billigste løsning for alle 
medlemmer. Vi vælger derfor løsning 2, hvilket bestyrelsen og Bjarne 

Leth – formand for Vejlby Klitplantage, er helt enige om. 

  

 
Knud snakker med LVS for at få et beregnet en pris på besparelse på de 

steder med høje koter. 
Knud  

 
Vi undersøger hvordan de sidste penge kan finansieres eller om de evt. 
skal betales på en gang eller måske på 2 til 3 rater på skattebilletten. 

Fin  

 
Når tidsplan er klar kommer den op i skabet, på vor hjemmesiderne 

samt Vejlby Klitplantage og LVS. 
  

 Næste møde 12/12-2015, men der kan blive behov før. Knud  

  
 

 

 
  

 


