
Referat af ordinær generalforsamling i 

 

Vrist Pumpelag lørdag den 13. april 2013 kl. 14.00 
 

Først var der en let frokost, hvor formanden bød de ca. 85 fremmødte velkommen. Derefter 

afholdtes den ordinære generalforsamling, hvor ca. 90 personer var fremmødt.  

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 pumpelagets 

hjemmeside. 

Der var nogle kommentarer til beretningen, blandt andet om forsikring. Risikoen for 

skader på pumpestationerne f. eks. lynnedslag, er så lille, at en forsikring næppe vil 

kunne betale sig. Der blev også nævnt muligheden for at nedgrave fibernet sammen 

med det andet gravearbejde. Udbyderne er ikke interesseret, da tilslutningen til 

fibernettet vil blive for lille. 

 

 Godkendelse af formandens beretning.  

Beretningen blev enstemmigt godkendt.  

 

 Fremlæggelse af regnskab ved kassereren og godkendelse af regnskab for 2012. 

Kassereren fremlagde regnskabet, som kan ses på hjemmesiden. (Se under 

”Økonomiske forhold”).  Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Langtidsbudgettet blev gennemgået og godkendt af generalforsamlingen. 

 

 

 Indkomne forslag 

o Bestyrelsen foreslår, at der i 2014 opkræves 2.500 kr. (inkl. moms) pr. ejendom til 

pumpelaget. 

Der var ingen indsigelser. 

o Behandling af forslag om vederlag og godtgørelse til bestyrelsen.  

Honoraret til formand og næstformand foreslås forhøjet med 5.000 kr. årligt (inkl. telefon 

og it) og godtgørelse til telefon og it foreslås forhøjet med 300 kr. årligt til 3 

bestyrelsesmedlemmer samt webmaster. 

Der var ingen indsigelser. 

Behandling af eventuelle forslag fra medlemmerne, fremsendt efter udsendelse af 

indbydelse til generalforsamling, og modtaget inden den 30. marts 2013. 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

 

 

 

 



 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Følgende er på valg i 2013: 

 

Bendt Bjergaard 

Karsten Damm 

Jens Hansen-Møller 

Bendt Bjergaard, Karsten Damm og Jens Hansen-Møller blev alle genvalgt. 

 

 Valg af 1. og 2. suppleant 

o 1. suppleant Henning Koch er villig til genvalg.  

Henning Koch blev genvalgt. 

o 2. suppleant Ejvind Koch er villig til genvalg.  

Ejvind Koch blev genvalgt.  

 

 Valg af revisor og revisorsuppleant 

o Revisor Jørgen Bent Villumsen er ikke villig til genvalg.  

Mikael Mikkelsen blev nyvalgt. 

o Revisorsuppleant Vagn Korsholm (er afgået ved døden i 2012).  

Inge Jensen blev nyvalgt.  

 

 Eventuelt.  

Der kom flere ting op, blandt andet spørgsmål om afskrivning af anlægget, mulighed 

for vindenergi til drift af pumpestationerne, og hvilke sanktioner der er over for 

entreprenøren, hvis arbejdet ikke er færdigt til tiden.  

Der var stor ros til bestyrelsen for det udførte arbejde og der var enighed om, at 

næste års generalforsamling også skal starte med en let frokost. 

 


