
Formanden bød velkommen til 65 medlemmer, som var mødt op til en hyggelig frokost 
inden den ordinære generalforsamling i Vrist Pumpelag. 

 
 Referat af den ordinære generalforsamling lørdag den 2. april 2016 med flg. dagsorden:  




 Valg af dirigent  
           Jens Thisted blev valgt  
 

 Formandens beretning 
Beretningen kan ses på Vrist Pumpelags hjemmeside. Der var et spørgsmål om okker i 
drænvandet, som formanden gjorde rede for.  

 
 Godkendelse af formandens beretning  

            Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 
 

 Aflæggelse af regnskab for 2015 ved kassereren. 
Kassereren gennemgik regnskabet, som kan ses på hjemmesiden. Der var spørgsmål til 
afskrivningsperioden på anlægget. Afskrivningsperioden er ikke fastlagt, men plastikrør, der 
ligger langt nede i jorden, må kunne holde i 30 – 50 år.  

 
 Godkendelse af regnskab for 2015. 

           Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  
 

 Behandling af eventuelle forslag til ændringer / udvidelser af pumpelagets tekniske anlæg. 
 
Bestyrelsen indstiller at denne bemyndiges til at indgå aftale om køb af areal til placering af 
okkerudfældningsbassin, samt at indgå aftale om udarbejdelse af projekt og udførelse heraf. 
Bestyrelsen fik bemyndigelse til at foretage køb af areal til okkerudfældningsanlæg, samt 
bemyndigelse til at indgå aftaler om eventuelt projekt og udførelse heraf, hvis det bliver 
nødvendigt. 



 Drøftelse af foreløbigt budgetforslag for det kommende år. 
            Budgettet blev fremlagt, og der var ingen indsigelser.  
 

 Indkomne forslag  
      Bestyrelsen foreslår at der i 2017 opkræves 2.500 kr. pr. ejendom (inkl. moms) til   pumpelaget.  

           Forslaget blev vedtaget. 

 

 Behandling af forslag om vederlag og godtgørelse til bestyrelsen.  
Honoraret til formand og næstformand foreslås nedsat til hhv. 17.500 og 12.500 kr. og øvrige        
foreslås fastholdt uændret i 2016. 
Forslaget blev vedtaget. 

 
 Behandling af eventuelle forslag fra medlemmerne, fremsendt efter udsendelse af indbydelse til   

generalforsamling, og modtaget af formanden senest lørdag den 19. marts 2016  
           Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 
 

 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
 

Følgende er på valg i 2016:  
 

- Svend Aage Larsen  



- Bjarne Glargaard  
 

Begge er villige til genvalg 
           Begge blev genvalgt  
 

 Valg af 1. og 2. suppleant  

1. suppleant Henning Koch  

2. suppleant Ejvind Koch  
 

Begge er villige til genvalg. 
            Begge blev genvalgt.  
 

 Valg af revisor og revisorsuppleant  

- Revisor - Mikael Mikkelsen  

- Revisorsuppleant Inge V. Jensen  
 

Begge er villige til genvalg 
            Begge blev genvalgt.  
 

 Eventuelt  
 

        Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. 


