
Stiftende generalforsamling - beslutningsreferat - 23.11.2011 

 

D. 23-11 2011 afholdtes stiftende generalforsamling for pumpelag i sommerhusområdet i Vrist. Ved 

fremmødet blev der udleveret stemmesedler mod forevisning af indkaldelse og legitimation. Ejerlaget 

Sletten kunne fremvise 71 fuldmagter. 

 

Claus Borg (CB), Lemvig Kommune, bød velkommen. 

 

Nicolai Tvermose Meier (NTM), Orbicon, blev valgt som ordstyrer. 

Poul Aagaard (PAa), Lemvig Kommune, blev udpeget som referent. 

Stemmetællere: Annette Johansen (Lemvig Kommune), CB og PAa. 

 

NTM gennemgik vedtægtsforslaget: 

1. Der var indkommet forslag fra Ejerlaget Sletten til § 1 i vedtægten. Navneforslag: Vrist 

Pumpelag. Forslaget vedtaget. 

2. § 2 blev ikke sat til afstemning, da detaljer endnu ikke foreligger. 

3. §§ 3-7 blev vedtaget. 

4. Til § 8 stk. 3 blev bemærket, at der på dagordnen for generalforsamlingen almindeligvis 

findes punktet ”Indkomne forslag”. Dette indføjes herefter i dagsordnen.  

5. Lemvig Kommune foreslog ændring af § 8 stk. 4 til følgende ordlyd: ”Stk. 4. 

Generalforsamlingen skal indvarsles med mindst 4 ugers varsel overfor hvert medlem på en måde, som på 

rimelig vis sikrer, at alle interessenter bliver informeret”. Forslaget blev vedtaget med 96 stemmer for og 11 

imod. 

6. Der var indkommet forslag fra Ejerlaget Sletten om ændring af § 9 stk. 2 til følgende ordlyd: ” 

Beslutninger på ordinære generalforsamlinger træffes ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret udøves ved 

personlig tilstedeværelse eller ved skriftlig fuldmagt til en stemmeberettiget. Ingen stemmeberettiget kan 

repræsentere mere end 5 fuldmagter”. Forslaget blev vedtaget. 

7. Lemvig Kommune foreslog ændring af § 10 stk. til følgende ordlyd: ”§10. Ekstraordinær 

generalforsamling kan indvarsles med mindst 14 dages varsel på en måde, som på rimelig vis sikrer, at alle 

interessenter bliver informeret.  Indvarslingen skal indeholde en dagsorden.” Forslaget blev vedtaget. 

8. Der var indkommet forslag fra Ejerlaget Sletten om ændring af § 11 stk. 1 til: ” Bestyrelsen 

består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Desuden vælges 2 suppleanter, en 1. og en 2. 

suppleant, der hver vælges for et år ad gangen. Stk. 2. Ved periodens udløb skal bestyrelsen stille forslag 

om valg af nye medlemmer. Stk. 3. I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, og i ulige år afgår 3 

bestyrelsesmedlemmer. Afgang af de 2 eller 3 første bestyrelsesmedlemmer afgøres ved lodtrækning. 

Afgående bestyrelsesmedlemmer kan modtage genvalg. Forslaget blev vedtaget. 

9. Til § 11 stk. 4 blev bemærket, at den herefter skal ændres til: ”Stk. 4. Vandløbsmyndigheden 

kan vælge at lade sig repræsentere i bestyrelsen med et medlem. I så fald afgår der 2 medlemmer hvert år 

efter tur”. Forslaget blev vedtaget. 

10. §§ 12 og 13 blev vedtaget. 

11. Til § 14 blev der foreslået følgende udvidelse af stk.1: ”Myndige medlemmer af ejers 

husstand kan vælges til bestyrelsen i stedet for ejer”. Forslaget blev vedtaget. 

12. §§ 15-20 blev vedtaget. 



13. Herefter er vedtægten for ”Vrist Pumpelag vedtaget 

Efter kaffepausen afholdtes valg. Ejerlaget Sletten havde indsendt følgende kandidatliste: 

1. Bendt Bjergaard Nielsen 

2. Karsten Damm 

3. Jens Hansen-Møller 

4. Svend Aage Larsen 

 

NTM opfordrede forsamlingen til at overveje, om andre ønskede at opstille. Bestyrelsen skal bestå af 5 

personer med 2 suppleanter. Herefter meldte følgende personer sig: 

5. Bjarne Glargaard 

6. Henning Koch 

7. Ejvind Koch  

Der var hemmelig afstemning. Da der kun var 7 kandidater, var der enighed om, at bestyrelsesposterne gik 

til kandidaterne med flest stemmer. 

 

Følgende kandidater fik flest stemmer: 

 

Bent Bjergaard  124 

Svend Aage Larsen  122 

Jens Hansen Møller  121 

Karsten Damm 115 

Bjarne Glargaard 114 

 

Henning Koch og Ejvind Koch var herefter valgt som suppleanter. 

 

Efter adskillige opfordringer meldte 2 kandidater sig til posterne som henholdsvis revisor og 

revisorsuppleant: 

 

Jørgen Bech Villumsen (revisor) 

Vagn Korsholm (revisorsuppleant) 

 

Poul Aagaard 

Referent. 


