Referat af ordinær generalforsamling i
Vrist Pumpelag lørdag den 5. april 2014 kl. 14.00
Først var der en let frokost kl. 12.30, hvor formanden bød de 100 fremmødte velkommen. Derefter
afholdtes den ordinære generalforsamling, hvor 110 personer deltog.
Dagsorden og referat for den ordinære generalforsamling:
Valg af dirigent
Jens Thisted blev valgt og han kunne konstatere, at alle formaliteter før generalforsamlingen
var overholdt.
Formandens beretning
Formanden fremlagde sin beretning, som kan ses i sin helhed på Vrist Pumpelags
hjemmeside. Der var ingen bemærkninger til formandens beretning.
Godkendelse af formandens beretning
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
Fremlæggelse af regnskab ved kassereren og godkendelse af regnskab for 2013.
Kassereren fremlagde regnskabet, som kan ses på hjemmesiden under ”Økonomiske
forhold”. Der er mange penge i kassen for tiden, fordi vi først i år skal til at betale regninger.
Revisor har revideret og godkendt regnskabet, som blev enstemmigt godkendt af
generalforsamlingen. Langtidsbudgettet blev gennemgået og godkendt.
Indkomne forslag
o Bestyrelsen fremlægger forslag til ændret vedtægt for Vrist Pumpelag
Ændringsforslaget blev debatteret og Nyt stk. 5. blev ændret til ”Stk. 5. Kort visende placering
af ledningsanlæg, pumpestationer m. m., samt oplysning om pumpernes tekniske detaljer skal
gøres tilgængelig via pumpelagets hjemmeside, hvis en sådan findes.” Herefter blev de
ændrede vedtægter foreløbig vedtaget. Endelig vedtagelse kan først ske på den ekstraordinære
generalforsamling den 22. april 2014.
o Bestyrelsen foreslår at der i 2015 opkræves 2.500 kr. pr. ejendom (inkl. moms) til pumpelaget.
Der var ingen indsigelser og forslaget blev godkendt.
o Behandling af forslag om vederlag og godtgørelse til bestyrelsen.
Honoraret til formand og næstformand foreslås fastholdt uændret i 2014 og øvrige godtgørelser
foreslås ligeledes fastholdt uændret i 2014.
Der var ingen indsigelser og forslaget blev godkendt.
o Behandling af eventuelle forslag fra medlemmerne, fremsendt efter udsendelse af indbydelse til
generalforsamling, og modtaget senest den 22. marts 2014.
Der var ikke indkommet forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
o Følgende er på valg i 2014:
- Svend Aage Larsen

- Bjarne Glargaard
Begge er villige til genvalg
Svend Aage Larsen og Bjarne Glargaard blev genvalgt.
Valg af 1. og 2. suppleant
o 1. suppleant Henning Koch er villig til genvalg
o 2. suppleant Ejvind Koch er villig til genvalg
Henning Koch og Ejvind Koch blev genvalgt.
Valg af revisor og revisorsuppleant
- Revisor - Mikael Mikkelsen
- Revisorsuppleant Inge V. Jensen
Mikael Mikkelsen og Inge V. Jensen blev genvalgt.
Begge er villige til genvalg
Eventuelt
Der blev igen drøftet muligheden for nedgravning af rør til bredbånd. Udbyderne er ikke
interesseret, da der sikkert er for få, der vil benytte nettet. I forbindelse med reetablering af
vejene var der et ønske om at nedlægge nogle ubevogtede jernbaneoverskæringer. Det er en
sag for Vejdirektoratet og er helt uden for pumpelagets regi. Endelig blev tidsplanen drøftet
samt mulighed for tilslutning til kloaknettet. Hvis arbejdet udføres i år, er der mulighed for at
benytte skattefradragsreglen.
Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

