
Kære medlemmer af Vrist Pumpelag 

 

Bestyrelsen undskylder mange gange for vi endnu ikke har afholdt generalforsamling i år, men har 

simpelthen ikke fundet det forsvarligt at samle jer til denne begivenhed grundet Covid-19 og smitterisikoen. 

Som alle ved befinder os desværre stadig under Covid-19 restriktioner, og ser os derfor nødsaget til at 

udskyde generalforsamlingen endnu en gang og i stedet satse på bedre tider i foråret 2021. 

Vi har derfor valgt at sætte os fast på datoen 24. april 2021, hvor vi så har valgt at slå de 2 

generalforsamlinger sammen. Til denne generalforsamling har vi booket Hallen i Harboøre Centret, for at 

sikre os at der er plads til at vi kan holde behørig afstand og derved forhåbentligt være på forkant m.h.t. 

pålagte restriktioner udsendt fra regeringen.  

Så vi håber alle vil sætte et stort X i kalenderen den 24. april 2021. 

På valg ved generalforsamlingen 2020 er Svend Pedersen (stiller op til genvalg) og Bjarne Glargaard (ønsker 

ikke genvalg) – disse 2 poster vil grundt udskydningen af generalforsamlingen KUN være for 1 år 

På valg ved generalforsamlingen 2021 er Tina Lund (stiller op til genvalg), Jens Hansen-Møller (stiller op til 

genvalg) og Karsten Damm (stiller op til genvalg) – disse 3 poster er for 2 år 

 

Ved vores seneste bestyrelsesmøde, afholdt den 15.10.2020, valgte vi at afprøve et online-møde, hvilket 

fungerede ganske fint til dette formål, men vi blev desværre også enige om at det ikke ville være en mulig 

løsning for at afholde en generalforsamlingen, af flere grunde. 

• Siden sidste generalforsamling har 67 ejendomme skiftet ejere og vi har kun fået 

kontaktoplysninger fra ganske få af de nye ejere. Reglerne for registrering af person data bevirker 

at vi ikke længere kan rekvirere ejerlister hverken fra ejendomsmæglere eller kommunen. 

• Et online-møde med vores medlemsstørrelse vil kræve professionelt assistance, og dermed blive en 

meget dyr løsning. 

• Vi vil ikke kunne nå ud til de af vores medlemmer, som ikke er i besiddelse af en computer, ej heller 

de medlemmer hvor vi ikke har kunnet fremskaffe kontaktoplysninger på og dermed e-

mailadresser. 

• Flere af ejendommene i vores område, har samme ejere, og derfor løber vi ind i problemer ved en 

afstemning med antal stemmer, da vi kun kan registrere en ejendom pr. e-mailadresse. 

Grundet de manglende kontaktoplysninger på vores medlemmer, så er vi nødt til at henstille til at alle 

sørger for at holde bestyrelsen opdateret og i tilfælde af et salg også bede fremtidige ejere at rette 

henvendelse, så vi kan holde vores mail-liste opdateret. 

Af samme grund bliver vi nødt til at bede alle vores medlemmer om at holde sig orienteret på vores 

hjemmesiden www.vristpumpelag.dk hvor al information og alle indkaldelser fremover KUN vil være at 

finde. 

På vegne af bestyrelsen 

Formand Tina Lund 

http://www.vristpumpelag.dk/

