Referat af bestyrelsesmøde nr. 25 lørdag den 21. april 2018 kl. 11.30 på Harboøre Hotel.

1. Kort drøftelse for forberedelse af den forestående generalforsamling kl. 14,00
Beslutning: Der er tilmeldt 57 til frokosten og vi er klar til generalforsamlingen.
2. Drøftelse af forslaget til ændring af bestyrelsens forslag som det var fremsendt med dagsordenen
til generalforsamling. Der henvises til tidligere fremsendt materiale.
Forslaget til beslutning skal ses på baggrund af det brev, der er fremsendt til Lemvig Kommune den
19. april 2018.
Beslutning: Formanden fremlægger forslaget på generalforsamlingen.
3. Drøftelse af forslaget til langtidsbudget og det udarbejdede notat om forudsætninger for
budgetforslaget.
Beslutning: Langtidsbudgettet er nu tilpasset regnskabet, så det skulle være mere
gennemskueligt.
4. Drøftelse af Lemvig Kommunens indbydelse til dialogmøde med Lemvig Kommune, Harboøre
Pumpelag og Vrist Pumpelag den 9. maj 2018 kl. 14.00 – 15.30
Hvem kan deltage???
Formanden foreslår, at Svend Aage Larsen opfordres til at deltage, selv om han på
mødetidspunktet ikke længere er medlem af bestyrelsen.
Beslutning: Alle bestyrelsesmedlemmer fra Vrist Pumpelag kan deltage i mødet på Lemvig
Rådhus.
5. Drøftelse af spørgsmål om afvisning af betaling af ekstraregning på 13.125 kr. fremsendt af
Harboøre Pumpelag.
Beslutning: Der er enighed om at afvise ekstraregningen.
6. Der er modtaget en rykker den 18.04.2018 og formanden har igen afvist at betale denne.
Beslutning: Enighed om afvisning.
7. Orientering om, at der endnu ikke er modtaget tegninger ”som udført”. LVS har iværksat tiltag der
skal søge sikret, at der foretages nye opmålinger visse steder. Per Ørskov er pt. sygemeldt på
ubestemt tid.
LVS ved Albert Jensen er kort orienteret om, at pumpelaget har fremsendt brev af 19. april 2018 til
Lemvig Kommune.
Beslutning: Taget til efterretning.
8. Orientering om at der er foretaget ændret opsætning af DP 15 (hovedpumpestationen). Det
forventes at pumperne sættes ud af drift ca. 1. maj til ca. 1. sep. 2018.
Beslutning: Taget til efterretning.
9. Eventuelt.

