Referat af bestyrelsesmøde nr. 30. torsdag den 13. februar 2020 kl. 15.00 hos Tina
Lund
Dagsorden:
1. Møde ved LVS omkring fremtidigt samarbejde - Tina
Beslutning: LVS Har samme type pumper i deres system som VP, hvilket vil sige
også et reservedelslager og ekstra pumper. Det giver os mulighed for at
samarbejde om reparation og vedligeholdelse og hvis vi får behov for en midlertidig
udskiftning af vores pumper, har LVS ekstra stående de kan indsætte i stedet for
vores. VI ved allerede nu at der skal udskiftes slidringe på vores pumper i 2020. Det
sørger LVS for så det bliver billigt for VP.
I uge 8 mødes Albert fra LVS med Orbicon med henblik på færdiggørelse af
tegninger til VP

2. Bendt Bjergaard forsøger at lave aftale med Vejlby Kloakservice
Orientering: Bendt arbejder på at få en 3-5årig kontrakt om rensning og spuling af
vores vandledninger, hvilket er vigtigt at vi fortsætter med at gøre hver år, for at
opsamle mest muligt okkerslag.
3. Aflæsning af strøm og vand – mængder 2019 vs. 2018 - Jens
Orientering: Der er udledt 797.329 m3 vand på 12,5 måned i 2019. I 2018 var
udledningen 659.834 m3, hvilket er ca. 100.00 m3 mere end sidste år.

4. Problemer med at fremskaffe opdateret mailliste over husejere
(persondataloven)
Beslutning: Vi har problemer med af finde nogle sommerhusejere på grund af
persondataloven. Tina arbejder på sagen blandt andet ved samarbejde med
Ejerlaget Sletten. Måske er der hjælp at hente ved Lemvig Kommune, som har
adgang til data, vi ikke har.
Vi indkalder til generalforsamling i år via mail og på pumpelagets hjemmeside, og
sender brev til de få som ikke har e-mail. Fremadrettet vil indkaldelsen blive lagt på
hjemmesiden, og håber på hjælp fx e-Boks indkaldelse via Lemvig kommune

5. Forberedelse til årets generalforsamling
Beslutning: Ordinær generalforsamling afholdes fredag den 24. april kl. 19:30 på
Harboøre Hotel. Kl. 17.30 er der fællesspisning.

6. Kort gennemgang af økonomien
Beslutning: Vi har i 2019 haft et fint overskud på 26.934 kr. og vi vil indfri vores
gæld nu, således vi kan undgå en renteudgift i 2020. Kassereren arbejder på det og
udarbejder ligeledes et endeligt udkast til årsregnskab for 2019

7. Honorar / rater. Tages evt. op på generalforsamlingen
Beslutning: Vi foreslår, at de specielle honorarer til formand og næstformand
bortfalder og de 2 poster fremover aflønnes på samme vilkår som resten af
bestyrelsen

8. Eventuelt
Beslutning:

