
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Vrist Pumpelag. 

Du / I indbydes hermed i henhold til vedtægtens §8 til ordinær generalforsamling i Vrist Pumpelag. 

 

Den ordinære generalforsamling afholdes på 

 

Harboøre Hotel, Stationsvej 5, 7673 Harboøre fredag den 24. april 2020 kl. 19.30 

 

Vi vil gerne fortsætte traditionen, så inviterer dig /jer til fællesspisning kl. 17.30  

Så vi herved kan give alle pumpelagets medlemmer og dertilhørende påhæng mulighed for at mødes, før 

generalforsamlingen, så vi alle kan hilse på naboer med flere og eventuel få en lille ”sludder”. 

Foreningen sørger for en let anretning i form af buffet og giver 1 genstand øl/vand pr. deltager.   

Herefter kan øl/vand købes. Der serveres kaffe/tea under generalforsamlingen. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 

➢ Valg af dirigent – bestyrelsen peger på Jens Thisted som dirigent 

➢ Formandens beretning  

➢ Godkendelse af formandens beretning 

➢ Aflæggelse af regnskab for 2019 

➢ Godkendelse af regnskab for 2019 

➢ Drøftelse af foreløbigt budgetforslag for de kommende år 

• Bestyrelsens forslag til ejerbidrag for 2021 

• Pumpetagets lån betales ud før tid, hvor vi benytter noget af vores ”okkerpulje” 

• Rest beløbet af” Okkerpuljen”, foreslår bestyrelsen at lade stå, i tilfælde af at der kommer et krav til 
okkerfældning. 
 

➢ Indkomne forslag 

• Bestyrelsen foreslår at Formand- og næstformandshonorar afskaffes (dvs. vederlag for udgifter til IT 

og Telefon, samt kontorhold til de enhver tid gældende maksimalsatser fra SKAT), disse 2 poster 

fremover bliver aflønnet for deres arbejde på samme vilkår som resten af bestyrelsen, altså for 2020 

2400,- kr. + 1450,- kr. 

• Behandling af Bestyrelsens forslag.  

• Behandling af eventuelle forslag fra medlemmerne, fremsendt efter udsendelse af indbydelse til 
generalforsamling, og modtaget af formanden senest fredag den 27. marts 2020. 
 

➢ Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

• Bestyrelsesmedlemmer på valg - Bjarne Glargaard – modtager ikke genvalg 

  - Svend Pedersen – modtager genvalg 

• 1. suppleant på valg - Henning Koch - 

• 2. suppleant på valg - Ejvind Koch - 

➢ Valg af revisor og revisorsuppleant 

• Revisor  - Mikael Mikkelsen – modtager genvalg 

• Revisorsuppleant  - Kjeld Kolby - 

➢ Eventuelt 



 

 

 

 

NB – NB – NB! 

 

Ønsker du / I at deltage i fællesspisningen er der 

 

Bindende tilmelding senest den 8. april 2020 hos Formanden  

på e-mail: tdb@stofanet.dk eller pr. tlf. 29865503 (træffes bedst mellem kl. 16.30-21.00) 

 

Ved tilmelding oplys venligst:  

 

• Navn 

• Antal deltagere i frokosten 

• Din sommerhusadresse 

 

HUSK i øvrigt  

At du kan se information om Vrist Pumpelag på: 

 

http://www.vristpumpelag.dk 

 

Her kan du bl.a. se en række nyttige oplysninger f.eks.: 

 

➢ Regnskab (se under ”Økonomiske forhold”). 

➢ Regler for tilslutning af interne dræn til pumpelagets ledninger (se under ”Vedtægt m.m.”) 

➢ Den af byrådet godkendte og gældende vedtægt for Vrist Pumpelag. (se under ”Vedtægt m.m.”) 

 

 

 

På gensyn til generalforsamlingen. 
 

På bestyrelsens vegne 

 

Tina Lund 

Formand for Vrist Pumpelag 

 

Egebjergvej 101 

8220 Brabrand 

Tlf. 29 86 55 03 

e-mail: tdb@stofanet.dk 

 

http://www.vristpumpelag.dk/

