Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 den 4. feb. 2017 kl. 9.30
1. Orientering om forløbet omkring opgørelse af Vrist Pumpelags betaling til Lemvig Vand og
Spildevand, herunder ikke mindst materiale i form af opgørelser over økonomien i de tre etaper
modtaget fra Orbicon, drøftelser omkring indgåede aftaler og fremkomne aftalesedler m.m.
Beslutning:
Samarbejdet med Orbicon omkring afslutningen har været besværligt. Opmåling af ledninger og
brønde var mangelfulde og fejlbehæftede.
2. Orientering om det arbejde der er udført for at søge sikret en for alle parter rimelig aftale,
herunder ikke mindst kontrol af udførte mængder og afregning herfor. Desuden orienteres om
forløb omkring afregning for erstatninger og principperne herfor m.m..
Beslutning:
Taget til efterretning.
3. Orientering om og godkendelse af indgåelse af endelig aftale med Lemvig Vand og Spildevand, så
der for det samlede arbejde er udarbejdet en opgørelse til fuld og endelig afregning for alle
arbejder vedrørende Vrist Pumpelags del af den samlede entreprise, herunder udgifter til
pumpestationer og pumper, opsætning i SRO anlæg m.m. Der henvises til tidligere fremsendt
materiale og til den med dagsordenen fremsendte kopi af den samlede aftale.
Beslutning:
Vi har en opgørelse til fuld og endelig afregning og vi forventer et fornuftigt samarbejde med LVS
i fremtiden.
4. Orientering om at vi her ved udsendelse af dagsordenen endnu ikke har modtaget tegninger over
det samlede anlæg ”som det er udført”.
Vi har tidligere modtaget tegninger, og der er fremsendt liste over en lang række ting, der efter
vores opfattelse skal rettes, for at tegningerne er rimeligt præcise og korrekte.
Det er med Lemvig Vand og Spildevand indgået særskilt aftale om, at LVS på et senere tidspunkt
foretager rettelser af koter til ledninger når disse senere opmåles. Rettelserne udføres uden
beregning af LVS.
Beslutning:
Taget til efterretning.
5. Orientering om og godkendelse af indgået endelig driftsaftale med Lemvig Vand og Spildevand
omkring vedligeholdelse og servicering af pumper, renholdelse af arealer ved pumpestationer,
fremsendelser af udtræk af oplysninger fra Lemvig Vand og Spildevands SRO system,
vagtovervågning m.m.
Beslutning:
Endelig driftsaftale er underskrevet.
6. Orientering om problemer med at få korrekte dataudtræk fra SRO anlægget på Harboøre
Renseanlæg. Lemvig Vand og Spildevand forsøger at få Krüger A/S til at sikre korrekt opsætning i
SRO anlægget, så det fremover skulle blive korrekte data der leveres.

Vi har over for Lemvig Vand og Spildevand og ikke mindst Krüger påtalt, at der ikke leveres korrekte
data, og vi har henstillet, at der ikke opkræves betaling for 2016, da data ikke har været relevante,
og da vi selv har måttet aflæse målere på alle pumpestationer.
Beslutning:
Vi får nu udtræk hver 14. dag, så vi kan følge grundvandsstanden og strømforbruget.
7. Orientering om forventede bidrag til Harboøre Pumpelag. Formanden har haft kontakt til
bestyrelsen for at få oplyst om regnskaber og budget for Harboøre Pumpelag. Der henvises til
tidligere fremsendt mail med diverse oplysninger, samt til kopi af filer fremsendt med denne
dagsorden.
I 2016 forventes der på baggrund af pumpelagets budget, at Vrist Pumpelag skal bidrage med i alt
57.750 kr. (inkl. moms), hvilket er noget mere end oprindelig forudsat. Det skyldes ekstraordinære
udgifter i Harboøre Pumpelag i 2016. For 2017 ventes Vrist Pumpelags udgifter at andrage ca.
43.000 kr. (inkl. moms).
Beslutning:
Taget til efterretning.
8. Orientering om udgift til etablering af målestation for grundvandsovervågning, og driftsoplysninger
fra hidtidige målinger.
Den samlede anlægsudgift har andraget i alt 28.927,19 kr. inkl. moms.
Der er etableret en tilsvarende målestation af Vejlby Pumpelag. Af udtræk fra disse to
målestationer fremgår, at der i vores område ved Vrist er betydeligt større variationer i
grundvandsstanden end i Vejlby.
I Vejlby ser det ud til, at grundvandsstanden en meget mere stabil end i Vrist. Medens vandstanden
i Vejlby over f.eks. 5 døgn i en ”stabil” periode (4. – 9. jan. 2017) kun har varieret 3 - 4 cm. har den i
samme periode varieret 15 cm. Vrist.
Beslutning:
Taget til efterretning.
9. Orientering om og drøftelse af, at der igen i forbindelse med storm i juledagene forekom
oversvømmede områder ved Arcticvej, Fourmivej og Sylphidevej m.m.
Der afholdes møde med Thomas Carøe fra Flygt den 24. feb. for at søge indstillet pumpedriften så
der kan ske en større afledning af vand i vinterhalvåret.
Beslutning:
Taget til efterretning.
10. Drøftelse af spørgsmål om spuling af ledningsanlægget for at sikre en optimal funktion af det
samlede ledningsnet. En spuling af det samlede anlæg må forventes af koste minimum ca. 120.000
kr. evt. afhængig af, om der eventuelt kan laves et samarbejde med Vejlby Pumpelag, og eventuelt
afhængig af, om der skal søges indgået en flerårig kontrakt.
Beslutning:
Vi vil forsøge at samarbejde med Vejlby Pumpelag for at minimere udgifterne til spuling. Der kan
evt. foretages en prøvespuling i et mindre område, for at se effekten af spulingen.

11. Kassereren orienterer om pumpelagets aktuelle økonomiske situation efter betaling af udgifter til
grundvandsmåler og endelig afregning til Lemvig Vand og Spildevand, samt efter betaling af afdrag
på lån til Kommunekredit.
Gennemgang af oplæg til regnskab 2016.
Beslutning:
Økonomien er fin. Måske skal vi finde andre banker til vores indestående for at opnå en bedre
rente.
12. Drøftelse af oplæg til langtidsbudget, med henblik på at søge nyt langtidsbudget tilpasset den
faktiske økonomi efter afregning med Lemvig Vand og Spildevand m.m.
Beslutning:
Det er stadig vanskeligt med langtidsbudgettet, da der endnu er udgifter, som er svære at
forudsige, men vi forsøger efter bedste evne.
13. Drøftelse af spørgsmål vedrørende ordinær generalforsamling. I henhold til vedtægtens §8, stk.2
skal der afholdes generalforsamling inden udgangen af april måned.
Der afholdes generalforsamling den 18. marts kl. 14 med frokost forud for generalforsamlingen.
Der skal tages stilling til
 godkendelse af indbydelse til generalforsamling
 opkrævning af bidrag for 2018, med forslag om opkrævning af 2000 kr. pr. ejd.
 reviderede honorarer og godtgørelser samt afregning for kørsel, så ny forretningsorden kan
laves / godkendes. Forslag om nedsættelse af honorar til formand og næstformand til hhv.
15.000 og 10.000 kr.
Beslutning:
Øvrige bestyrelsesmedlemmer får en godtgørelse på 2350 kr. Kørsel godtgøres med 3,53 kr. pr.
km.
14. Eventuelt.
Beslutning:
Vi vil undersøge om Dropbox kan være et nyttigt arbejdsredskab for Pumpelaget.

