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MØDEREFERAT     Vejlby Pumpelag 

Mødetype Bestyrelsesmøde nr. 25 Dato 13/11-2016. 

Mødeleder   Knud Aage Nielsen Sted Dalevej 17 

Referent Ulrik Villadsgaard Varighed 10.00 – 14.00 

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) CC (Hvem skal have kopi) 

1  2  1  2  

3  4  3  4  

 

Emne Beslutninger 
Action 

af 
Udført 

1 Velkomst ved formanden:  Knud 

2 
Referat fra sidste møde: 

Godkendt 
 Ulrik 

3-4 
Behandlet 

sammen 

Regninger etape 1-2-3-4-samt opgørelser etape 8 og 9: 

Opgørelse fra LVS gennemgået. De enkelte ting gået igennem af Fin og 

det sidste løber op i Kr. 2.477.904. 
Vi er nu klar til slutafregning. 

Vi ændrer kassekredit til fast forrentet lån i Kommune Kredit på 
Kr. 2.500.000 afviklet over 10 år. 

Afsluttende møde omkring projektet afholdes onsdag den 23/11-2016 
med LVS. Fin-Knud og Christian deltager. 

 Fin 

5 

Ferring pumpestation: 

Kort orientering fra formanden omkring Vejlby Strands opslag på deres 
hjemmeside. Vi afventer, da vi tidligere på generalforsamling har 

besluttet ikke at overtage den. 

Knud  

6 

Forskønnelse af pumpestationer: 
På vores 11 pumpestationer har vi lavet aftale med LVS om service og 

de er ikke interesseret i, at der laves noget omkring dem, på grund af 
arbejdsmiljø, når de skal til brøndene. 

Vi er også meget interesseret i at der skal ske noget forskønnelse de 

forskellige steder, så vi vil sætte et brev sammen, som stiles til de tre 
grundejerforeninger. 

Deri vil vi opfordre til at sætte os sammen og tage en tur rundt til de 
forskellige stationer og så lave et oplæg til diskussion med LVS. 

Ulrik-
Knud 

 

7 

Aftale med LVS om vedligehold: 

Aftalen er lavet færdig og underskrevet, men der er kommet et par 
ekstra punkter, som nu er lavet på et tillæg og underskrevet. 

Gældende fra 1/1-2017. 

Aftalen underskrives af LVS den 23/11-2016 

 Knud 

8 

Økonomi og Budget: 

Regnskabstal og økonomi ser godt ud. 
 

Fin  

9 

Eventuelt: 

Vejlby Kloakservice rykkes for aftale om spuling. 
Vi mangler skudsikker garanti fra Orbicon/LVS om funktionalitet. 

Knud  

        10 
Næste møde: 
16. December 2016 kl. 16.00, ved Aksel i Vejlby 

Aksel  
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