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BESTYRELSESMØDE NR. 17  22/2-2015 

Mødested: Ved Ulrik Villadsgaard, Vejlby Klit 63A.   

 

Deltagere: 

 Knud Aage Nielsen (KAN)       

 Aksel Nielsen (AN)          

 Christian Langer (CL)    

 Peter Pætau (PP) 

 Jens Balle (JB) 

 Ulrik Villadsgaard (UV) 

    

Dagsorden / Referat-. 

  

1. Velkomst.  

  Formanden bød velkommen og måtte beklage at Fin Vandborg var   

  fraværende grundet sygdom.    

 

2. Referat fra sidste møde. 

 Referat fra sidste møde blev drøftet og godkendt.   

    

3. Etaper 1-2-3-4 (Tilfredshed med forløbet). 

 Desværre er der mange hængepartier der skal afsluttes, der er lavet  mange skriftlige 

 rapporter, hvor man må konstatere, at der ikke har været konkrete handlinger, 

 standardsvaret er, at det rettes inden endelig aflevering. 

 Dette er aldeles utilstedeligt og bestyrelsen vil nu samle disse sager og herefter få et         

 møde etableret med LVS og Orbicon. 

4. Diverse oversvømmelser.   

 Der er flere årsager til problemet. Uheldig vindretning og meget kraftig storm i 

 december pressede havvand ind, således at grundvandet flere steder stod over 

 terrænhøjden. Vandstanden i Ferring sø, Veserne og Limfjorden var også meget høj, 

 så det var svært at få vandet pumpet væk. 

 I december var drænrørene på Lucievej tilstoppet. Da der blev slamsuget og 

 trykspulet var tilstanden normaliseret i løbet af få dage. 

 I Januar var der igen problemer på Lucievej. Dette blev hurtigt løst ved justering af 

 pumpernes starttidspunkt, så pumperne kører normalt igen. 

 Vi følger sagen nøje.   
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5. Erstatning for trykledning . 

  En lodsejer har rykket for erstatning for nedgravning af trykledningen. Vi anbefaler at 

 LVS, - der kender regler og takster og vel også er bygherre på projektet, - betaler 

 lodsejer, så må vi jo klare økonomien efterfølgende.     

6. Licitation af etape 8 – og 9. 

 Endnu ikke noget nyt fra LVS. Vi må forvente at byggeperiodens tidsplan overholdes.

 Bestyrelsen er meget opmærksom på, at grundejerne skal orienteres i god tid inden 

 arbejdet udføres. Vi følger sagen med stor opmærksomhed. 

7. Økonomi og budget. 

 Dette punkt måtte udsættes idet regnskabsmaterialet er ved Revisor den sidste uge i 

 februar. Revisor skal foretage momsindberetning og årsafslutning inden 1. marts. . 

8. Status vedtægtsændringer. 

 De nye vedtægter med 5 mands bestyrelse er jo anbefalet på de ordinære 

 generalforsamlinger. Sagen er til forhåndsgodkendelse fra Vandløbskommisionen  /  

 Lemvig kommune. Herefter vil de blive sat til afstemning på den ekstraordinære 

 generalforsamling, der pågår inden den ordinære generalforsamling. 

9. Generalforsamlingen. 

 Generalforsamlingens opgaver blev gennemgået. Bestyrelsens forslag til dirigent er 

 kontaktet og har accepteret opgaven. Vi er i færd med at klargøre labels, kuverter og 

 lister, så vi sikrer at alle medlemmer får indkaldelser og generalforsamlingen forløber 

 korrekt. 

 Før den Den Ordinære Generalforsamling  vil Lemvig Vand og Spildevand være                   

 repræsenteret og give en kort orientering om status og fremtid, ligeledes er der 

 mulighed for at stille spørgsmål.  

10. Fastlæggelse af næste møde. 

 14/3-2015 Orienteringsmøde med formænd fra grundejerforeningerne. 
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