Referat af bestyrelsesmøde nr. 31 torsdag den 15. okt. 2020 kl. 19.00 på TEAMS
1. Tina har opre-et alle de e-mailadresser, der ﬁndes på vores medlemmer, i Team, men ﬂere
husstande har samme ejer og dermed samme e-mailadresse – hvordan takler vi det problem med
antal stemmer? Hvordan indkalder vi ejere, som vi ikke har e-mailadresse på?
Beslutning: Se pkt. 3

2. Vedligeholdelse af kontaktoplysninger og mailadresselister er stadig meget svært, da jeg ikke kan få
fat i oplysninger på de nye ejere, får kun besked fra sælgende part, at de skal sle-es fra vores liste.
Beslutning: Der er 67 ejendomme, der er solgt og deres mailadresser skal opdateres – det er
besværligt!

3. Hvornår skal vi aGolde onlinegeneralforsamling? Kan vi nøjes med at opre-e indkaldelsen på
forsiden af vores hjemmeside med link Jl, hvor man kan Jlmelde sig Jl generalforsamlingen? Tina
regner med at udsende indkaldelsen pr. e-mail med link ligesom her i indkaldelsen Jl
bestyrelsesmøde.
Beslutning: Vi vil forsøge at aOolde ordinær generalforsamling den 24. april 2021 i Harboøre
Centret med alle de nugældende regler. Hvordan det ser ud med coronaregler Tl den Td er jo
umuligt at vide. Tina sender snarest besked rundt Tl alle vores medlemmer om
generalforsamlingen Tl næste år.

4. Tina har fået tegninger i papirform fra Bendt, men mangler digitale tegninger, så vi kan få
webmaster Jl at sæ-e dem ind på vores hjemmeside.
Beslutning: Vi spørger Bendt om han har nogle digitale tegninger liggende.

5. Gennemspuling af vores systemer blev sat i værk i slutningen af august, men vi mangler at få en
Jlbagemelding fra Jens KrisJan, som er blevet rykket for den én gang.
Beslutning: Der er blevet spulet og kassereren har betalt for arbejdet.

6. Opstart af pumper. Jeg har skrevet Jl Albert, at jeg kunne se på vandstandsmålingerne, at Jden er
kommet Jl, at vi starter pumperne op for den kommende vinter, hvilket skulle være sat i værk sidst
i september.
Beslutning: Pumperne er startet.

7. Tinas adgang Jl e-Boks virker ikke. Hun har ikke læseteVgheder, så det skal der gøres noget ved.
Beslutning: Tina har sammen med Karsten løst problemet.

8. Status på økonomi.
Beslutning: Pumpelagets økonomi er ﬁn. Vi har ca. 1,3 mio. kr. i kassen og det er lige i overkanten
af, hvad der er nødvendigt. Vi forventer ikke større udgiYer i nærmeste fremTd, så Karsten vil
prøve at regne på konsekvenserne af en nedsæZelse af konTngentet i 2022. Måske kan vi nøjes
med 1000 kr.pr. år eller måske endnu mindre.

9. Eventuelt.
Næste bestyrelsesmøde: 25. feb. 2021 kl. 19.00

