
Referat af bestyrelsesmøde nr. 15 tirsdag den 20. jan. 2015.  
 

1. Orientering om arbejdets stade og de seneste byggemøder. 
Beslutning: 
Etape 6 er ikke helt færdig. Om muligt afleveres etapen den 28. jan. 2015. 
  

2. Orientering om baggrunden for pumpelagets skriftlige henvendelse af 30. nov. 2014 
til Lemvig Vand og Spildevand A/S og den samlede bestyrelse i LVS. 
Der orienteres om Svend Aage Larsens og Bendt Bjergaards deltagelse i møde 
med repræsentanter for LVS den 3. dec. 2014.  
Der henvises til tidligere fremsendt referat fra mødet. 
Beslutning: 
Orienteringen taget til efterretning. 
 

3. Orientering om, at Mikael Huber fra Orbicon ikke gennemfører etape 7, men at han  
erstattes af Lars Daugaard fra Orbicon i stedet. 
Beslutning: 
Orienteringen taget til efterretning. 
 

4. Orientering om eventuelle projektændringer for etape 7, herunder eventuel 
nedlæggelse af baneoverskæringer m.m. såfremt vi til den tid har nyheder. 
Svend Aage Larsen og Bendt Bjergaard har deltaget i møde hos LVS den 13. jan. 
2015 og der påregnes deltagelse i et nyt projektmøde i uge 4. 
Beslutning: 
Vi afventer et udspil fra LVS. 

 
5. Orientering om henvendelser fra grundejere i forbindelse med udsættelse af 

arbejder, forsinkelser i forhold til udarbejdet tidsplan og henvendelse vedrørende 
etablering af pumpestation ved Gloryvej 39. 
Beslutning: 
Orienteringen taget til efterretning. Korrespondancen bliver lagt på 
pumpelagets hjemmeside. 

 
6. Drøftelse af Lemvig kommunes afgørelse angående Harboøre Digelag i henhold til 

Kystbeskyttelsesloven. Klagefrist udløber 13. jan. 2015. 
Beslutning: 
Alle, der har ejendom i Harboøre Digelags område, skal bidrage med et 
mindre årligt beløb. 
 

7. Lemvig Vand og Spildevand har ansat ingeniør Thomas Sørensen som 
projektingeniør i stedet for Bjarne Tom Pedersen. Thomas viderefører arbejdet for 
LVS i etape 7. 
Beslutning: 
Taget til efterretning. 
 

8. Kassereren orienterer om opkrævning af betaling for etablerede drænbrønde på 
private arealer. 
Beslutning: 



Kassereren orienterede om, at alle der har fået faktura, har betalt denne. 
 

9. Kassereren orienterer om pumpelagets økonomi, herunder evt. foreløbigt udkast til 
regnskab for 2014. Udkast til regnskab er fremsendt fra Karsten Damm. 
Beslutning: 
Kassereren gennemgik regnskabet, som viser et stort overskud på grund af 
de få udgifter, vi indtil videre har haft. Vi drøftede også langtidsbudgettet, 
som lægges ud på Vrist Pumpelags hjemmeside. 
 

10. Forberedelse til afholdelse af generalforsamling den 28. marts 2015. 
Beslutning: 
Forud for generalforsamlingen mødes vi til et kort bestyrelsesmøde. Vi har 
stemmesedler klar til eventuel skriftlig afstemning. 
 

11. Orientering om hændelser i forbindelse med ekstraordinært højvande og stormene 
”Dagmar” og ”Egon”. Der henvises til fotos fremsendt sammen med dagsordenen. 
Beslutning: 
Der har været en del bekymringer og henvendelser i forbindelse med de 
voldsomme oversvømmelser. Vi forventer, at problemerne bliver meget 
mindre, når drænsystemet er færdiglavet og optimeret. 
 

12. Etablering af ekstraordinært afløb fra hovedpumpestationen til gl. drænledning. 
Det forventes at der med etablering af ekstra afløb fra hovedpumpestationen kan 
afledes betydelige vandmængder i sommerperioden uden at benytte pumperne, og 
at der hermed kan spares driftsudgifter til bl.a. el. 
Foranstaltningen kræver investering i højvandslukke og etablering af nyt afløb og 
en ekstra brønd. Prisen på selve højvandslukket er ca. 36.000 kr. inkl. moms.  
Det forventes, at anlægsudgifterne til ledning m.m. kan afholdes inden for de beløb 
der foreløbig er afsat til uforudsete udgifter. 
Beslutning: 
Taget til efterretning. 

   
13. Eventuelt. 

Beslutning: 
Intet at referere. 

 


