Referat af bestyrelsesmøde nr. 20 den 5. aug. 2016 kl. 17.00
1. Konstituering af bestyrelsen.
Bestyrelsen har tidligere pr. mailkorrespondance aftalt konstituering af bestyrelsen med uændrede
poster til alle.
I forbindelse med denne dagsorden bekræftes konstitueringen blot.
Beslutning: Taget til efterretning.
2. Orientering om stade for etablering af målestation for overvågning af grundvandsstanden.
Målestationen etableres på Svend Aage Larsens ejendom (Fourmivej 59)
Beslutning: Måleresultaterne fra målestationen passer ganske enkelt ikke. Der skal ses på
problemet igen.
3. Orientering om at pumperne i alle pumpestationer har været sat ud af drift en periode.
Beslutning: Pumperne har været slukket uden problemer. Grundvandsstanden bestemmer,
hvornår de skal startes igen.
4. Orientering om status for afløbskanalen der modtager vores afledte drænvand.
Beslutning: Afløbskanalen bliver ikke belastet af drænvand for tiden, når pumperne er slukket.
5. Orientering om og drøftelse af de fra Orbicon fremsendte foreløbige opgørelser for slutafregning af
det samlede drænprojekt.
Det oplyses at der foreløbig er aftalt møde med repræsentanter for Orbicon og LVS og Vrist
Pumpelag den 31. aug. 2016 for drøftelse af slutopgørelse for det samlede anlæg.
Med dagsordenen fremsendes kopi af modtaget materiale fra Lars Daugaard / Orbicon.
Endvidere vedlægges kopi af et udkast til svar til Orbicon /LVS udarbejdet af formanden, samt
kopier af foreløbige opgørelser udarbejdet af Svend Aage Larsen. Forslaget til svar og baggrunden
for dette foreslås drøftet kort.
Beslutning: Bestyrelsen har drøftet materialet fra LVS. Formanden og næstformanden deltager i
mødet med LVS den 31. aug. for nærmere drøftelse af udgiftsfordelingen mellem LVS og Vrist
Pumpelag.
6. Orientering om korrespondance med Vejlby Kloakservice omkring drænbrønde m.m.
Beslutning: Vi skal have en klar melding fra Vejlby Kloakservice om antallet af opsatte
drænbrønde, fordi der er forskel på LVS´s og Vrist Pumpelags opgørelse af antallet af
drænbrønde.
7. Kassereren orienterer kort om status for pumpelagets økonomi.
Beslutning: Pumpelagets økonomi er fin. Vi har en kassebeholdning på ca. 2.150.000 kr. Vi
afdrager 100.000 kr. på vores lån i kvartalet og vi skylder 90.000 kr. i moms. Desuden har vi
regninger/tilgodehavende liggende på ca. 500.000 kr.

