Referat af bestyrelsesmøde nr. 17 den 24. juli 2015.

1. Orientering om projektets stade, etape 7, herunder forventet afslutning og aflevering.
Det forventes, at der i løbets af august foretages TV-inspektion af en række af
pumpelaget ledninger.
Pumpestationerne i etape 6 skulle nu være kørt ind.
Pumpestationerne i etape 5 og 7 belastes endnu af oppumpet grundvand i forbindelse
med kloakeringen, hvorfor disse endnu ikke er indstillet til normal drift.
Beslutning: Arbejdet med etape 7 går fornuftigt. Der har ikke været
nævneværdige problemer.
2. Orientering om møde med repræsentant for Lemvig Kommune og repræsentant for
Lemvig Vand og Spildevand afholdt den 2. juli 2015 angående den fremtidige drift af
pumpelagets pumpestationer.
Harboøre Pumpelag havde til mødet fremsat ønske om at drøfte vilkårene for
modtagelse af drænvand fra kanal nr. 13 (udledning af vand fra Vrist Pumpelag), idet
vandet har højt salt- og okkerindhold. Der afledes desuden så store mængder, at der
kan være behov for ekstra grødeskæring og rensning.
I mødet deltog desuden repræsentanter for Vejlby Pumpelag og repræsentant for
Harboøre Pumplag.
Repræsentanterne for Vejlby Pumpelag omtalte en række problemer, som de naturligt
forventer løst helt inden de overtager drænanlægget. Alle parter er enige om, at LVS
følger op på alle forhold, så anlæggene, der skal overtages, fungerer efter hensigten.
Beslutning: Formanden orienterede om mødet den 2. juli 2015. Hvordan det
fremtidige samarbejde mellem Vrist Pumpelag og Lemvig Vand og Spildevand
skal være, drøftes på et kommende bestyrelsesmøde.
3. Kort drøftelse af sagen vedr. ”Vesterhav Nord Havmøllepark”, herunder det udsendte
forslag til indsigelser, som medlemmerne fik tilsendt sammen med nyhedsmail nr. 23.
Beslutning: Konsekvenserne ved opførelse af en stor havmøllepark drøftedes og
vi venter på at se, om indsigelserne får nogen indflydelse.
4. Kort drøftelse af kommunens indkaldelse til stiftende generalforsamling for nyt digelag,
herunder udkast til vedtægter.
Beslutning: Punktet blev drøftet, intet at referere.
5. Kassereren orienterer kort om pumpelagets økonomiske situation.
På nuværende tidspunkt forventes det, at der først bliver tale om betaling til LVS, når
etape 7 er afsluttet, og der foreligger en slutopgørelse fra Vejlby Kloakservice.
Beslutning: For tiden har pumpelaget en kassebeholdning på 2,5 mio. kr. og
inden vi skal betale de første regninger, kommer der yderligere 500.000 kr. i
kassen, så alt i alt er Vrist Pumpelags økonomi meget fin.
6. Formanden orienterer om sag vedrørende klage til Lemvig Kommune,
Statsforvaltningen og Folketingets Ombudsmand over kommunens økonomiske tilsyn
med ”Harboøre Nordre Digelag”.
Det forventes, at der senere bliver indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i
Harboøre Nordre Digelag.

Formanden har fremsendt anmodning til Lemvig Kommune om at indkalde til
ekstraordinær generalforsamling, eller i det mindste sikre, at dette sker på en ordentlig
og hensigtsmæssig måde, så bl.a. sommerhusejerne også får en chance for at deltage.
Ved seneste generalforsamling blev der opfordret til, at medlemmerne blev holdt bedst
muligt orienteret.
Beslutning: Taget til efterretning.

