Referat af bestyrelsesmøde nr. 12
Dato

: Lørdag d. 14. december 2013

Deltager

: I.C. Abildtrup (ICA)
Aksel Nielsen (AN)
Poul Olsen (PO)
Knud Aage Nielsen (KAN)
Fin Vandborg (FV)
Christian Langer (CL)
Peter Pætau (PP)

Dagsorden: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Referat fra sidste møde.
Gennemgang af byggereferater.
Aflevering af etape 4.
Aflevering af brønde og pumper.
Økonomi, afregning med LVS A/S
Eventuelt.
Næste møde.

1.

Ingen bemærkninger til sidste referat.

2.

Byggereferat gennemgang ved (ICA).
Ingen særlige bemærkninger til sidste byggereferat.

3.

Aflevering af etape 4, vi har modtaget afleverings rapport med fejl og mangler fra
etape 4, og der følges op på denne.

4.

Aflevering af brønde og pumper skal foregå tirsdag d. 17.12.2013.
Deltager (ICA) (KAN) (PP) (CL)
Særlige punkter som skal gennemgås er:
•
•
•
•
•
•

Tilbageløb i brønde ved opstart.
Svanehals eller kontraventil.
Pumpebrønd nr. 4 (3 stk. pumper!)
SRO anlæg færdig monteret og klar den 01.01.2014.
Husk EMC stik, 2 stk. mangler.
Reference brønde til måling af grundvandshøjde.

5.

Tilbud på byggekredit fra kommunen kredit kr. 3.500.000,00 fremsendes til Lemvig
Kommune (Henning Sand.)
Gennemgang af udgifter til Drænprojekt etape 1 – 2 – 3 - 4.
Budget (2012) for etape 1 – 2 – 3 – 4 Kr. 3.538.888,00
Samlet omkostninger etape 1 – 2 – 3 – 4 gennemgået d. 14.12.2013 Kr. 3.511.309,00
Der betales á conto fra Vejlby Pumpelag kr. 1.000.000,00
Restbeløbet Kr. 2.511.309,00 betales med Byggekredit fra kommune kredit når slut
regning modtages fra LVS A/S i Januar/februar 2014.
Byggekrediten forventes erstattet af et fast forrentet lån, med en løbetid, formodentlig
på maks. 20 år. Med start den. 01.01.2017.

6.

Vejlby Klit Grundejerforening har sendt et brev, hvor de gør opmærksom på
problemer med meget sand i rørene ved spuling af drænrørene i området. (ICA) og
bestyrelsen kender til problemet og der er taget forbehold over for LVS A/S, og
drænet skal funger inden Vejlby Pumpelag overtager anlægget den. 01.01.2017.
(FV) svarer Vejlby Klit Grundejerforening, og takker for henvendelsen.
Ved opstart af etape 8-9 i 2015 og 2016 vil det være en god ide hvis der aftales hvor
entreprenørerne har materiale plads i rigtig god tid!

7.

Næste bestyrelsesmøde lørdag d. 25.01.2014 kl. 13.00 hos Poul Olsen, Vejlby Klit.
Generalforsamling i Vejlby Pumpelag. Fredag den 04.04.2014 Harboøre Center.
Jesper Primdahl, LVS A/S deltager ved generalforsamlingen.

Vejlby Pumpelag.

