Referat af bestyrelsesmøde nr. 12, mandag den 9. dec. 2013.
Dagsorden:
1. Almindelig orientering om etablering af pumpelagets nye ledningsanlæg m.m. i
etape 5, herunder arbejdets foreløbige stade, forhold af betydning for pumpelagets
udgifter m.m.
Beslutning:
Arbejdet er 8 uger forsinket. Der laves en ny tidsplan senere. Der skal
foretages en TV-inspektion af anlægget. Hvis alt er i orden, er der ikke mere,
der skal graves op og vejene kan laves færdige. Alle Ejerlaget Sletten’s
vendepladser planeres med stabilgrus på Ejerlaget Sletten’s regning.
2. Orientering om projektændringer.
Som konsekvens af mindre udvidelser/ændring af kloakprojektet ved Flyvholmvej,
er Orbicon samtidigt anmodet om at udvide drænprojektet, således at der udføres
dræn hvor der kloakkeres i Vrist Pumpelags område.
Efter en nærmere gennemgang af højdeforholdene i området (koter på afløb fra
trixtanke), har Lemvig Vand og Spildevand valgt at etablere yderligere to
pumpestationer for afledning af spildevand.
Beslutning:
Taget til efterretning.
3. Pumpelaget har fra Lemvig kommune modtaget liste over grundejere pr. 1. nov.
2013. Listen danner grundlag for kommunens opkrævning af bidrag til pumpelaget i
2014.
Der er en ejendom der er udstykket, og hvor der derfor er bidrag til pumpelaget, der
skal efteropkræves.
Beslutning:
Taget til efterretning.
4. Genoptagelse af spørgsmål om revision af vedtægten. Der henvises til bestyrelsens
drøftelse ved bestyrelsesmødet den 9. aug. 2013.
Vedtægtsforslaget blev fremsendt til kommunen, men blev ikke umiddelbart
godkendt. Der henvises til kommentarer fra Kommunen.
Formand og næstformand har den 28. nov. drøftet udkast til vedtægt med Poul
Aagaard, og specielt om udkastet kan betragtes som værende i overensstemmelse
med "Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Nr. 1436 af 11.
december 2007”.
På baggrund af møde med Poul Aagaard er udarbejdet et ”Udkast 3” til revideret
vedtægt.
Nærmere redegørelse følger til mødet.
Med dagsordenen fremsendes
- Kopi af udkast 2 til ny vedtægt,
- Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Beslutning:
Der er ikke kommet kommentarer til udkastet til vedtægtsændringen, som
sendes til Lemvig Kommune til en kommentar. Herefter skal
vedtægtsændringen godkendes af generalforsamlingen i april 2014.

5. Kassereren orienterer om status for pumpelagets økonomi, herunder evt. nærmere
om forhold vedrørende byggekredit / låneoptagelse. Der henvises til tidligere
lånedokumenter underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer.
Beslutning:
Kassereren meddelte, at vores byggekredit er i orden og at vi i år har et
overskud på en lille mio. kr.
6. Orientering om pumpelagets oprettelse af digital postkasse for virksomheder.
Beslutning:
Der er oprettet en digital postkasse for Vrist Pumpelag med kassereren som
administrator.
7. Harboøre Pumpelag.
Formanden har forespurgt til dannelsen af Harboøre Pumpelag. Sagen er nu
endelig afgjort og der har været stiftende generalforsamling den 21. nov. 2013.
Der orienteres nærmere ved mødet.
Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning.
8. Eventuelt.
Beslutning:
Der vil inden jul blive udsendt en nyhedsmail. Der er mange fotos på. Det er
vores erfaring, at de er meget populære, da de klart viser det store arbejde
med kloakeringen.

