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MØDEREFERAT     Vejlby Pumpelag 

Mødetype Bestyrelsesmøde nr. 29 Dato 10/10-2017 

Mødeleder   Knud Aage Nielsen Sted Vejlby Klit 61 B 

Referent Ulrik Villadsgaard Varighed 10.00 – 13.30 

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: 
Ingen kommentarer 

 Ulrik 

3 
a + b 

Serviceaftale LVS: 

LVS servicerer efter 2 år eller 8000 timer. 

Data fra SRO med mængder og el forbrug kommer hver måned. 
Pumpe 1-2-5-6 serviceres nu (2 år) 

Pumpe 3-4-7 blev serviceret ved overdragelsen uden beregning. 
Servicen foretages af Flygt Pumper. 

Knud  

4 

Spuling af dræn - Bjergehusvej: 

Spuling er foretaget af 6 km dræn som aftalt. 
Knud får kort over de spulede dræn. 

Kommunen har lovet at vende tilbage med kort og placering af dræn på 
Bjergehusvej. 

Knud  

5 

Forskønnelse af pumpestationer: 

Pumpestation 1 – 3 og 5 bliver nu forskønnet. 
Der bliver lavet en vold omkring dem som en hestesko. 

Der kommer mere jord på ved pumpestation 7. 

Dette laves i efterår 2017. 

  

6 

Stier og dæksler: 

Dæksler er hævet på hovedstien og den er lavet i orden på det første 

stykke. 

  

7 

Pumpestation og grøfter: 

Der har været afholdt et møde med kommunen og når de vender tilbage 
med de lovede informationer om dræn kan vi komme videre med 

grøfterne. 

Fin  

8 
Økonomi og budget: 
Gennemgang ved kasseren og det ser godt ud. Told & Skat har 

accepteret at vi får refunderet energiafgiften. 

 Fin 

9 
Forsikring: 

Fin arbejder i øjeblikket med det og der er et oplæg til næste møde. 
Fin  

10. 

Eventuelt: 

Vi arbejder videre med om vi skal lave vedtægtsændring så vi kan 
indkalde til generalforsamling via vores og grundejerforeningernes 

hjemmesider. 

Det vil give en stor besparelse med dagens porto priser. 
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11. 

Næste møde: 

9. december 2017kl. 13. Nærmere fra formanden senere. 
 

Knud  

Med venlig hilsen Ulrik Villadsgaard 
 


