
Referat af bestyrelsesmøde nr. 4 tirsdag den 5. juni 2012 

Der var afbud fra Jens Hansen-Møller  

1. Bestyrelsen skal i henhold til forretningsordenens punkt 2.1 konstituere sig med 

formand, næstformand, kasserer, referent og evt. webmaster. 

 

Beslutning:  

Bestyrelsen konstituerede sig således: formand Bendt Bjergaard, næstformand og 

mail-listefører Svend Aage Larsen, kasserer Karsten Damm, referent Bjarne 

Glargaard og webmaster Mona Nielsen. Desuden er Jens Hansen-Møller 

bestyrelsesmedlem. 

 

2. Evaluering af afvikling af generalforsamlingen den 21. april 2012. 

 

Beslutning:  

Generalforsamlingen forløb tilfredsstillende og vi vil lave et lignende arrangement 

med frokost i 2013. Datoen for generalforsamlingen fastlægges i august i år. 

 

3. Kommunen er kontaktet for at søge fremskaffet en digital udgave af afgrænsningen 

af Vrist Pumpelag, så det kan sikres, at alle bidragspligtige medlemmer opkræves 

bidrag, og at ikke bidragspligtige medlemmer der måske er opkrævet bidrag, kan få 

tilbagebetalt opkrævet bidrag. 

 

Kommunen har oplyst, at den ikke fremover må udlevere oplysninger om ejere af 

grundene inden for afgrænsningen af Vrist Pumpelag.  

 

Sådanne oplysninger skal fremover købes hver gang der er behov for dette.  

 

Køb foretages gennem en dataleverandør hos OIS (Offentlige InformationsServer), 

og sker på baggrund af oplysninger som f.eks. matr. nr. eller adresser. 

Der er pt. 12 mulige dataleverandører at vælge mellem.  

Se evt. mere på www.ois.dk. 

 

Beslutning:  

Formanden kontakter 2-3 udbydere for at få et favorabelt tilbud. 

 

4. Orbicon har den 10. maj kontaktet formanden og oplyst, at udbudsmaterialet for 1. 

etape i Vejlby er klar til udsendelse.  

I henhold til aftale fremsendes materialet til os for en eventuel gennemgang og 

eventuelle kommentarer. Der planlægges afholdt licitation den 24. maj. 

Det forventes at projektering af 1. etape i Vrist påbegyndes efter sommerferien. 

 

http://www.ois.dk/


Beslutning:  

Vi kontakter Orbicon så hurtigt som muligt vedr. projekteringen i vores område. 

 

 

5. Aftale om tidspunkt for udbetaling af vederlag og godtgørelser til bestyrelsen. 

 

Beslutning:  

Vederlag for bestyrelsesarbejdet udbetales én gang årligt. 

 

6. Eventuelt. 

 

Beslutning:  

Næste bestyrelsesmøde er den 11. aug. 2012. 

  


