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Beslutninger
Der var mødt 39 personer op til generalforsamlingen, hvoraf
de 33 var stemmeberettigede + 12 fuldmagter.
(Vejlby Strand 16+10 fuldmagter, Vejlby Klit 10 og Vejlby Klitplantage
7+2 fuldmagter)
Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Bjarne From, som blev enstemmigt valgt
Formandens Beretning.
Indsat som bilag 1
Godkendelse af formandens beretning.
Der var følgende spørgsmål til beretningen.
Flemming Borup: Hvor meget er grundvandet pt. sænket?
Knud Aage Nielsen: 80 cm under havet.
Beretningen enstemmigt godkendt
Aflæggelse af regnskab 2016.
Indsat som bilag 2
Godkendelse af regnskab 2016.
Forsamlingen henstiller til at regnskabet lægges på hjemmesiden inden
generalforsamlingen, hvilket bliver gjort.
Regnskab enstemmigt godkendt
Budget for det kommende år.
Der var følgende kommentarer til budget:
Cartsen Johansen: Skulle alle pumper ikke afleveres renoveret?
Godt budget.
Fin Vandborg: Kun de 4 store pumper.
Peter Pætau: Ved at hæve vandstand 20 cm mere vil vi få mindre slid.
Knud Aage Nielsen: Det tager vi til efterretning.
Indsat som bilag 3
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Indkomne forslag.
Indsat som bilag 4
Forslag I:
Erik Skibsted begrundede sit forslag om forskønnelse af
pumpestationerne i området.
Fin Vandborg: Rigtig god ide som vi også har arbejdet en del med i
bestyrelsen. Vi ejer 11 pumpestationer og LVS 16 spildevandsstationer
og 5 stk er fælles.
Vi bestemmer hvordan de 11 skal se ud og garanterer for at dette gøres
og vil arbejde kraftigt på at få de sidste 16 med.
Knud Aage Nielsen: Vi planlægger en tur rundt med LVS og Karsten
Johansen.
Peter Pætau: Jeg var med da det startede og LVS krævede at de
skulle være sådan ellers skulle pumpelag afholde udgifter til strøm og
pumper fra dag 1.
De ville have at de skulle kunne komme til med deres kraner.
Erik Skibsted: Ingen kritik – bare et forslag.
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Forslag II.
Carsten Johansen begrundede sit forslag om optimering og forenkling
af pumpe ved Ferring sø.
Der er en udgift pt. på kr. 1500 pr. år som kommunen betaler.
Lemvig Kommune vil stoppe med finansiering og hvis den stoppes vil det
give problemer i området.
Fordel hvis kanalerne blev lagt i rør og området drænet.
Fin Vandborg: Gennemgik hele området på kort. Pumpelagets
tilladelse giver ikke mulighed for at afvande landbrugsjord, så derfor kan
det ikke lade sig gøre. Når hele området er udstykket kommer det
automatisk med (betaler for) i pumpelaget, og problemet er løst.
En kraftig debat fra mange sider omkring emnet, og der kom mange
gode input.
Kommunen gør ikke noget, så vi er nødt til at stå sammen, så vi kan
finde en løsning i fællesskab.
Grøfterne er private, men Vejlby Strand ejer nogle, som de holder.
Keld Schmidt: Foreslår at de tre grundejerforeninger nedsætter et
udvalg med pumpelaget og tager en dialog med kommunen.
Vi skal have en ekspert på området til at vejlede os om den bedste
løsning.
Carsten Johansen trækker forslaget tilbage mod at der nedsættes et
udvalg, som skal komme med et løsning/løsningsforslag til næste
generalforsamling.
Pumpelaget tager initiativet til indkaldelse og medlemmerne bliver.
Carsten Johansen – Vejlby Strand
Alwin Neumann – Vejlby Klit
Bjarne Leth – Vejlby Klitplantage
Fin Vandborg – Pumpelaget
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Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg var:
Knud Aage Nielsen- Vejlby Strand-Genvalg uden modkandidater
Aksel Nielsen-Vejlby Klit-Genvalg uden modkandidater
Fin Vandborg-Vejlby Klit Plantage- Genvalg uden modkandidater
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Som suppleant blev valgt:
Oda Danielsen-Vejlby Strand-Genvalg
Bjarne Leth-Vejlby Klitplantage-Genvalg
Sv.Aage Nielsen- Vejlby Klit
Valg af revisor og revisor suppleanter:
På valg var:
Revisor:
Kjeld Schmidt-genvalg
Suppleant:
Mogens Ascanius-genvalg
Eventuelt:
Der var henstilling til bestyrelsen om at holde generalforsamling samme
weekend som Harboøre Digelag og at start tidspunkt flyttes til kl. 18.

Bilag
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