Vejlby 06.10.2018

Dagsorden for bestyrelsesmødet d. 06.10.2018
Sted: Hos Aksel i Vejlby Kl.13.00
1. Velkomst.
2. Godkendelses af referatet fra sidste møde.
3. Alt vedrørende rørlægningen af Neerlandiavej.
4. Hjemmesiden (Carsten).
5. Revidering af vedtægter.
6. Økonomi/budget.
7. Orientering diverse siden sidste møde (Knud).
8. Eventuelt.
9. Fastsættelse af næste møde.
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Referat fra bestyrelsesmødet d. 06.10.2018 hos Aksel
Deltagere: Aksel Nielsen, Christian Langer, Knud-Aage Nielsen, Fin Vandborg og
Carsten Johansen
Pkt. 1:
Knud bød velkommen til mødet
Pkt. 2:
Det udsendte referat, blev godkendt uden kommentarer
Pkt. 3:
For at undgå misforståelser/manglende information i bestyrelsen, blev det vedtaget
at alle aktiviteter mellem bestyrelsesmøderne, herunder, møder, dagsordener,
aftaler, referater, generelt alt det der er foregået i forbindelse med pumpelagets
aktiviteter. Disse informationer rundsendes på mail til alle i bestyrelsen
Der har ikke været nogen skriftlige klager i forbindelse med det forestående
rørlægningsprojekt på Neerlandiavej, dog har der været en mundtlig henvendelse til
Lemvig kommune, denne behandles af teknisk udvalg.
Carsten rykker for Lemvig kommune for et svar på hvad godkendelsesprocessen er
fra nu af, samt hvornår vi må igangsætte projektet.
Pkt. 4:
Det hjemmesidetilbud som er indhentet hos DLX Hosting i Herning blev godkendt,
prisen for denne hjemmesideløsning er 99 kr./mdr. Yderlig skal der betales for de 2
domæne navne, 45 kr./år. Carsten sikre at vi får flyttet hjemmesiden hurtigst muligt
Pkt. 5:
Fin, Knud og Carsten laver et udkast til de nye vedtægter, dette gøres ud fra de
oplæg som er kommet fra Poul Aagaard og Niels Stampe. Når disse to oplæg er
sammenskrevet og gennemgået, sendes dette til gennemlæsning i bestyrelsen. Det
første møde afholdes hos Fin d. 23.10.18 kl. 14.30.
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Pkt. 6:
Fin gennemgik kort økonomien og budgettet, de ser rigtig fint ud, Pumpelaget har
en stærk og sund økonomi.
Pkt. 7:
Knud har aftalt et nyt møde onsdag i uge 41 med LVS og elektrikeren, her afklares
diverse udeståender. Der er stadig udfordringer mellem de tal der aflæses på de
enkelte målere og det vi bliver opkrævet for. Der er også nogle udfordringer med de
oplysninger vi får omkring start/stop antallet på de forskellige pumper.
Halvdelen af vores drænrør bliver spulet i år, der kigges yderlig efter om der skulle
være specielle områder, der har svært ved at lede vandet væk, hvis der er sådanne
områder spules disse også.
Knud får udarbejdet en serviceaftale med Flygt omkring vedligeholdelse af alle vores
pumper. Aftalen skal indeholde hvor ofte pumperne vedligeholdes og hvad prisen er
for dette vedligehold.t ser ud til at vi ikke skal yderlig service på pumperne i år, dette
afhænger jo af hvor mange timer pumperne kører. Det er Flygt der fremover
servicere vores pumper.
Pkt. 8:
Der blev debatteret løst og fast under dette punkt.
Pkt. 9:
Næste møde afholdes d. 08.12.2018 hos ?
Efter mødet afholdes den årlige julefrokost for bestyrelsen med påhæng
Carsten indkalder bestyrelsesmødet via kalenderen
Mødet sluttede kl. 15.30
Dette referat kan ses på vores hjemmeside http://www.vejlby-pumpelag.dk/
Mandag d. 15 Oktober
Således opfattet /Carsten

