
Nyhedsmail nr. 7.                                       April 2013. 

Generalforsamling 2013.  

Har du husket at blive tilmeldt til generalforsamlingen den 13. april 2013?  

Sidste frist for tilmelding til frokost er nu fredag den 5. april – send en mail nu 

Du / I er indbudt til frokost kl. 12,30 forud for generalforsamlingen kl. 14,00 i Harboørecentret. 

Send en mail med tilmelding til:    bb@fiberpost.dk 

Oplys navn 

Sommerhusadresse 

Antal deltagere 

 

Sugespidsanlæg for sænkning af grundvandsstanden ved en af vejene i Vejlby. Det ser ikke ud af så 

meget, men det støjer når pumpen er i drift. 

Regnskabet for 2012. 

Det af revisoren godkendte regnskab kan du se på hjemmesiden under ”Økonomiske forhold”. 

Udkast til langtidsbudget. 

Du finder nu også et udkast til langtidsbudget under ”Økonomiske forhold”.  Dette udkast er udarbejdet for 

at søge skabt overblik over forventede driftsudgifter, forventede anlægsudgifter samt pumpelagets 

forventede indtægter i form af de årlige bidrag fra medlemmerne. 

mailto:bb@fiberpost.dk


Budgettet skal desuden anvendes som grundlag for bedømmelse af vores behov for at optage lån til 

betaling af de store anlægsarbejder i perioden 2013 – 2015, samt som grundlag for at søge Lemvig 

kommune om kommunegaranti for at optage lån. 

Udkastet til langtidsbudget bygger på en lang række forudsætninger, da vi jo endnu ikke kender en stor del 

af de kommende udgifter. Der er derfor også udarbejdet et ”Forudsætningsnotat” som bør 

sammenholdes med udkastet til budget. Dette notat finder du tilsvarende under ”Økonomiske forhold” på 

hjemmesiden. 

De fysiske arbejder påbegyndes snarest. 

Repræsentanter for bestyrelsen har deltaget i de første møder omkring opstarten på anlægsarbejderne til 

ny kloak og nyt drænsystem. Det er planen, at repræsentant(er) skal deltage i byggemøder hver 14. dag i 

hele anlægsperioden. Dette skulle gerne sikre, at pumpelagets interesser til stadighed varetages bedst 

muligt. 

Desuden skulle det gerne betyde, at vi via hjemmesiden til stadighed kan holde medlemmerne bedst mulig 

opdaterede med hvor langt man er i anlægsarbejdet, og hvor der arbejdes i de enkelte uger, samt eventuelt 

oplyse om etablerede omkørsler m.m. 

Drænbrønde på private grunde. 

Over 50 grundejere har ind til nu meddelt, at de ønsker etableret en drænbrønd for eventuelt at kunne 

tilslutte egne dræn. Overvejer du også at få en brønd etableret til en fast pris på 2.750 kr. inkl. moms bedes 

du meddele dette til bestyrelsen.   

                   

                  Sådan så en af stierne en overgang ud i Vejlby. 


