
 

Der indkaldes til ordinært arbejdsmøde i 
Sdr. Klegod Drænforening af 1983 

 
Lørdag d.1/11 2014 på Sømandshjemmet i Hvide sande kl.12. 
Der bliver serveret snitter, sodavand , øl og kaffe fra kl 11,30 

Tilmelding til mødet og snitter senest d.25-10- 2014til : Jørn Sørensen : Tlf. 

40802305 eller E mail joernogirene@gmail.com 

Mødet holdes umiddelbar før grundejerforeningens generalforsamling.  
 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent  

2. Udvalget aflægger beretning  

3. Regnskabet fremlægges til godkendelse  

4. Indkomne forslag (Skal sendes på mail til en af de 3 nedenstående 

    Mail adresser senest den 25-10-2014 ) 

5. Fastsættelse af næste års kontingent (2015)  

6. Valg af medlemmer til udvalget (Ruth Bak KD 41 og  

    Inger Pedersen NF 40) begge er villige til genvalg 

7. Valg af 2 Suppleanter. (på valg er Frank Neuman KD 17)  

    Jørn Sørensen KD 27. er indtrådt i bestyrelsen som formand i stedet for 

    Randi Back der er sygemeldt)  

8. Evt.  
 

Arbejdsudvalgets beretning 
Året 2014 har ikke budt på overraskelser vedrørende vores dræn der har fungeret 

upåklageligt men vi har jo også haft et særdeles tørt år  
Den årlige spuling af systemet er blevet foretaget i februar måned og der er ingen 

fejl rapporteret tilbage, så det er jo positivt 
Jørn Sørensen er i slutningen af september 2014 indtrådt som formand da Randi 
Back. Pg.r. af sygdom har valgt at stoppe. 

 Vi siger Randi tak for hendes mangeårige virke i foreningen og ønsker alt mulig 
held og lykke fremover 

  
Den nye bestyrelse holdt et arbejdsmøde den 25. oktober hvor følgende sager 

blev behandlet 
  

1 Informering af den nye formand med henblik på indkaldelse til Arbejdsmøde  
 

2. Forslag til kontingent forhøjelse i 2015. 
Arbejdsudvalget foreslår at sætte kontingentet til 600 Kr og så holde år 2016-

2017-2018 kontingent fri, hvis ikke der indtræffer uforudsete problemer med 
drænsystemet 



Ideen med at opkræve et forholdsvis stort beløb i år 2015 og så holde 3 år på 0 er 
p.g.r. af opkrævningsgebyret på ca 2400kr som Ringkøbing kommune tager per 

gang, uanset beløbets størrelse  
Dette forslag vil blive behandlet under punkt 5 

 
3. Vores rørsystem er over 30 år gammelt og så vidt vi ved lavet som alm mark 

dræn med betonrør (I dag bruges perforerede plastrør)  
På det seneste har vi jo haft et sammenfald, så der er forslag fra arbejdsudvalget 

om, at vi får et fjernsyn ned i systemet og får en fyldestgørende rapport på 
hvordan systemet har det. Ting holder jo ikke evigt 
Det forslag vil blive behandlet under punkt 4      

   
    

  

 
Arbejdsudvalget  
Sep.  2014  
 
Ruth Bak KD 41 ruth.bak@icloud.com  

Inger Pedersen NF 40  ingerogaage@gmail.com  

Jørn Sørensen KD 27 joernogirene@gmail.com 
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