Vejlby klit 29.06.2020.

Indkaldelse bestyrelsesmødet
Fredag d.10.07.2020 kl.1900
Hos Fin på Dalevej17 i Vejlby

Dagsorden.
1. Velkomst.
2. Referat fra sidste møde.
3. Tinglysninger status.
4. Opkrævning af kontingent på frastykkede grunde.
5. Generalforsamling 2020.
6. Siden sidste møde. Knud
7. Service pumper/Spuling dræn.
8. Økonomi/Budget.
9. Eventuelt.
10. Næste møde.

Struer d. 19.07.20

Referatet fra bestyrelsesmødet:
1. Knud bød velkommen til mødet.
2. Referatet blev godkendt uden yderlige kommentarer.
3. Der er nu endelig gang i tinglysningerne på både de matrikler som
pumpelaget ejer, samt det at få tinglyst vedtægterne på de enkelte
grunde i pumpelagets område, vi håber at dette arbejde kan afsluttes
inden sommerferien, sådan at det kun er ventetiden omkring
tinglysningen der er tilbage.
4. Der er pt 3 grunde der skal betale tilslutningsafgiften til pumpelaget,
Fin får de 3 adresser og fremsender herefter opkrævningen til disse
grundejere, det drejer sig om en på Dalevej, en på Luciavej og en på
Amazonevej.
5. Den udskudte generalforsamling afholdes d. 25.09.20 i HarboøreCenteret, Carsten sikre at indkaldelsen opdateres og kommer på de 3
grundejerforeningers hjemmesider, samt pumpelagets egen
hjemmeside.
6. Der har været en del vand ved engen nede på Neerlandiavej, drænet er
nu spulet og dette har hjulpet, fremover skal denne strækning spules
hvert år, Knud sikre at dette kommer ind i den aftalte plan for
vedligeholdelsen af drænet.
7. Hele Vejlby området skal spules i år, dette er også i forhold til den
aftalte plan, som beskrevet i tidligere referater. Selve servicen af
pumperne følger også den aftalte plan, Knud tager fat i Flygt pumper,
for at få afstemt intervallerne på de pumper som kører meget
8. Regnskabet til generalforsamlingen blev på mødet, kort gennemgået
og efterfølgende underskrevet. Økonomien ser rigtig godt ud, det nye
budget ser også rigtig fornuftigt ud, da vi nu har flere år at
sammenligne med, bliver budgettet også mere forudsigelig. Fin
undersøger om det er muligt at indbetale et ekstra afdrag på vores lån,
det skal afklares om det kun er muligt en gang og hvad det koster,
yderlig kunne det være en mulighed generelt at sætte den kvartårlige
indbetaling op, Fin vender tilbage med disse oplysninger
9. Der var som altid en god debat omkring de ting der sker i vores
område
10.
Næste møde afholdes d. 25.09.20 kl. 17.00 i Harboøre-Centeret

