MØDEREFERAT

Vejlby Pumpelag

Mødetype

Bestyrelsesmøde nr. 28

Dato

12/5-2017

Mødeleder

Knud Aage Nielsen

Sted

Vejlby Klit 61 B

Referent

Ulrik Villadsgaard

Varighed

10.00 – 13.00
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1

2

1
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4

3

4
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4.c

5

Aksel Nielsen

Beslutninger
Velkomst ved formanden
Referat fra sidste møde:
Ingen kommentarer
Konstituering af bestyrelsen:
Formand: Knud Aage Nielsen
Næstformand: Aksel Nielsen
Kasserer: Fin Vandborg
Sekretær: Ulrik Villadsgaard
Bestyrelsesmedlem: Christian Langer
Der nedsættes på nuværende ingen udvalg.
Generalforsamling 2017:
Fint arrangement. En del ønsker det afholdt samme weekend som
digelag, hvilket vi ser på næste år.
Pumpestation/Grøfter:
Gennemgang af drænkortet. Vi deltager i udvalget for at følge med i
hvad der gøres. Hvis vores dræn i vejen kan afvande grøften, bør de
ejende parter lukke den.
Vi vil selvfølgelig gerne have hånd i hanke med hvad der gøres.
Det første møde i udvalget er på mandag, og så hører vi hvad der sker.
Alle i bestyrelse skal være enige om hvad der skal gøres og det må ikke
komme til at koste os noget.
Fin deltager i udvalget.
Forskønnelse af anlæg:
Knud undersøger med LVS og kommer med mødedato til
grundejerforeningerne.
Knud indkalder en person fra hver grundejerforening og LVS og så går
man alle stationer igennem, og vi får det lavet.
Fuldmagter til generalforsamling:
Skal måske ændres til en standard formular/uldmagt som skal bruges,
men det arbejder vi videre med.
Forsikring:
Vi har fået tilbud og er klar til at tegne en Direktions- og
Bestyrelsesforsikring.
Skal lige have undersøgt, hvordan den dækker hvis en falder over en
brønd og kommer til skade.
Der skal evt. kobles en juridisk dækning på.
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Beslutninger
Sti/dæksler:
Dækslerne bliver forhøjet på stierne, når de renoveres.
Vi skal have en pris på hvad det vil koste, og så undgår vi gravning når
der skal spules.
Økonomi og budget:
Gennemgang.
Data fra SRO:
Kommer hver 14. dag til Knud.
Eventuelt:
Der var intet.
Næste møde:
August 2017. Nærmere fra formanden senere.
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Med venlig hilsen Ulrik Villadsgaard
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