
Referat af Online bestyrelsesmøde den 25. februar kl. 19:00 

Deltagere: Tina Lund, Karsten Damm, Jens Hansen-Møller, Eivind Kock, Bjarne 
Glargaard (punkt 1)  

Fraværende: Svend Pedersen  

Dagsorden  

1. Velkomst til Ejvind Koch i bestyrelsen og afsked med Bjarne Glargaard 

Bestyrelses takkede Bjarne for mange års godt arbejde i bestyrelse. Eivind Koch blev budt 

velkommen i bestyrelsen. Jens påtog sig at skrive referat af dette bestyrelsesmøde. 

2. Valg af sekretær indtil ekstraordinær generalforsamling 

3. Pumper 
a. Vedligeholdelses service glippede desværre fra LVS, så Flygt lave årets service – en 

vigtig lærestreg til Tina om ikke at tage aftaler for givet, bedre at sikre sig end stole 
på. 

b. Opstart og standsning. – var 15/10 for sent? Og grundet vandmængder blev 
pumperne stoppet midt i maj frem for april i 2020, skriver mail til LVS, hvis 
vejrforholdene ændrer sig i 2021 

c. Sidste års justeringer ser ud til at have holdt vandstanden godt nede indtil videre  

Tidspunkt for stop af pumper i april og opstart midt oktober fastholdes. Der holdes 
dog øje med nedbørsmængderne før opstart og nedlukning. 
 

4. Tilsendte målinger fra LVS – ligger som filer i Teams 

5. Forberedelser til generalforsamling. 
a. Hvordan takler vi at få afholdt ekstraordinær generalforsamling den 24.4. hvis 

Danmark stadig ikke er lukket helt op og vi har begrænsning på fx 50? Hallen er 
booket og jeg har talt med bestyreren om at vi stadig kan risikere at løbe ind i 
problemer mht. afviklingen.  

b. Hvordan får vi folk op fra deres skjul, og får dem til at melde sig som kandidater? – 
kan min tekst til hjemmesiden, gøre en forskel? 

c. Genvalg ønskes eller ej – hvordan får vi nye med i ”dansen” 
• Formand Tina Lund – modtager gerne genvalg 
• Næstformand Svend Pedersen – modtager genvalg (for 1 år) 
• Sekretær Bjarne Glargaard (er udtrådt) - ønsker ikke genvalg 
• Kasserer Karsten Damm – modtager genvalg 
• Bestyrelsesmedlem Jens Hansen-Møller – modtager genvalg 
• Revisor Mikael Mikkelsen – modtager genvalg 
• Revisor suppleant Keld Kolby – modtager genvalg, dog kun som suppleant  
• 1.suppleant Henning Koch – modtager ikke genvalg 
• 2.suppleant Ejvind Koch – modtager genvalg, som bestyrelsesmedlem (for 1 år) 
Der lægges en dagsorden på Pumpelagets hjemmeside. Der sendes en mail til 
medlemmerne, med en opfordring om at melde sig til bestyrelsen. Eventuelle spørgsmål 
forsøges besvaret skriftligt af bestyrelsen. 

  



6. Adressekartotek - Personligt omdelte brev – har haft en forholdsvis god effekt, håber på at 
få flere info- mails om nye ejere, eller adresse ændringer mv. når sæsonen starter op og 
folk får kigget i deres postkasser 
50 sommerhusejere har efterfølgende henvendt sig og oplyst navn og mailadresser. 
 

7. Aflæsning af årets strømforbrug - Jens 
Årets forbrug af strøm har Karsten fra årets elaftegning. 
Hovedpumpestationen for enden af Fourmivej har 1. marts pumpet 5.767.049,2 m3 vand 
siden starten. 
 

8. Økonomi 
a. Fremad rettet kontingent. Kontingentet nedsættes til kr 500 
b. Regning fra Harboøre Pumpelag 

Bestyrelsen godkendte det præsenterede regnskab. 
 

9. Eventuelt 
Der var en kort diskussion af muligheden for at opstille kasser for enden af vejene, hvor vi 
kan lægge affald, der er samlet op på stranden. Det er en opgave, der skal løses af 
grundejerforeningerne. 
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