Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 den 22.sept. 2017

1. Orientering
- om møde med Lemvig Kommune og Harboøre Pumpelag.
- Harboøre Pumpelag har klaget over, at vi udleder okker, og vi vil gøre noget ved det så
hurtigt som muligt.
- om tidligere ansøgning til kommunen om tilladelse til uddybning af afløbskanalen for evt. bedre
bundfældning af okker
- Vi har fået en foreløbig tilladelse til at uddybe afløbskanalen.
- om efterfølgende møde med Poul Aagaard for drøftelse af ansøgning om uddybning af kanalen
samt forhold omkring spuling af dræn og udledning af okker
- om drøftelser med Peter Abildtrup (Vejlby Entreprenørforretning) og Jens Kristian Abildtrup
(Vejlby Kloakservice) om spuling af dræn og begrænsning af okkerudledning.
- Peter Abildtrup foreslår, at vi kan opstemme vandet og derved få en hurtigere bundfældning
af okkeren.
- om møde med Albert Jensen, LVS omkring opsamling på forhold vedr. afslutning af drænsagen,
specielt opfølgning i forhold til Orbicon.
- Taget til efterretning
2. Oplysning om at spuling af dræn efter aftale med Jens Kristian igangsættes mandag den 18. sept.
2017. Drøftelse af omfanget af spuling.
Jens Kristian er i første omgang bestilt til at udføre spuling af godt 4.000 m. dræn og oprensning af
et antal brønde.
Spuling af dræn udføres til en pris på 10 kr. pr. m. + moms.
Det kan vise sig nødvendigt eller hensigtsmæssigt at udvide omfanget af spuling til det samlede
drænanlæg. Der tages stilling til dette i forbindelse med arbejdets udførelse. Der kan således blive
tale om en ret væsentlig driftsudgift.
Beslutning:
Taget til efterretning.
3. Oplysning om, at Flygt i år varetager vedligeholdelsen af pumperne i stedet for Lemvig Vand og
Spildevand. Dette er aftalt med Albert fra LVS, og skyldes bl.a. at LVS har meget personale på kurser
i efteråret.
Prisen er 15.840 kr. + moms + evt. udgifter til reservedele for service af 8 pumper.
Pumperne har været ude af drift i en periode, men vil nu blive genstartet umiddelbart efter spuling
af dræn.
Beslutning:
Prisen synes rimelig og pumperne startes mandag den 25. sep.
4. Kassereren oplyser kort om pumpelagets økonomiske situation før afholdelse af driftsudgifter til
spuling af dræn og vedligeholdelse af pumper.
Kassereren redegjorde for økonomien og på nuværende tidspunkt har vi ca. 1,3 mio. kr. i banken
og ved udgangen af året, når de sidste indbetalinger er kommet, vil vi have ca. 1,5 mio. kr. Med
de udgifter, vi kan forvente, vil vi kunne disponere over ca. 1 mio. kr.

5. Drøftelse af spørgsmål om etablering af okkerudfældningsbassin.
Der er i perioden 18. – 22.sept. påbegyndt spuling af drænsystemet. Det viser sig desværre, at der
er en hel del okker i rørene, og at en udledning af dette langt fra vil overholde de krav der er stillet
til udledningstilladelsen.
Flere forhold er drøftet i forbindelse med spulingen af rør, og der har været iværksat større tiltag
for at formindske okkerudledningen. Dette er både overordentligt besværligt og dyrt. Forholdene
er den 21. sept. besigtiget af Poul Aagaard fra Lemvig Kommune. Han er enig i, at der bør
iværksættes tiltag for at begrænse udledningen af okker.
Frede Ørum fra Harboøre Pumpelag, har tidligere klaget over okkerudledningen, der bl.a. giver
større omkostninger for pumpelaget til vedligeholdelse af afledningskanaler og vandløb, samt
klager fra de landmænd der modtager grøde med stærkt indhold af okker.
Bestyrelsen drøfter hvilke tiltag der bør igangsættes nu, så der ikke fra kommunens side meddeles
et egentligt påbud om at undgå okkerudledning.
Der er flere muligheder for eventuelt at igangsættes tiltag, der kan forelægges på den kommende
generalforsamling.
Igangsætter pumpelaget selv initiativer kan følgende fordele og ulemper påpeges:
Fordele:
Det vurderes som en klar fordel, at pumpelaget selv tager initiativ til at begrænse udledningen af
okker.
Når der ikke foreligger et konkret påbud, står man måske i en bedre forhandlingssituation, end hvis
det er alle bekendt, at man skal lave noget.
Tager pumpelaget selv et initiativ, må man forvente, at hverken kommunen eller andre vil ”blande
sig” i valget af, hvad der som minimum skal laves, og hvilke forhold der på forhånd skal oplyses
omkring.
Anlægget vil evt. kunne gennemføres i foråret/forsommeren og gøres klar sideløbende med at der
afledes vand som normalt. Der vil kunne foretages græssåning til sikring af volde forinden disse
tages i brug i sensommeren.
Det vil være lettere, og dermed også billigere, at gennemføre fremtidige spulinger af drænene, idet
afledningen af kraftigt okkerholdigt vand kan afledes via udfældningsbassinet, i stedet for direkte
gennem midlertidige anlæg til tilbageholdelse af okker og sand, med efterfølgende udledning til
afløbskanalen.
Med en bund i et bassin der kun ligger ca. 20 - 30 cm. under nuværende terræn sikres, at basinnet
er tørt i sommerperioden, hvor der så (med års mellemrum) forholdsvis let kan foretages
afrømning af okkerslam.
Ulemper:
Det er omkostningskrævende at få foretaget
•

Etablering af okkerudfældningsbassin er MEGET pladskrævende og der forventes umiddelbart et
behov for et areal på 6.000 – 10.000 kvm.

•
•
•
•
•

Relativt dyre projektændringer vedrørende trykledning og etableret kontraventil
udført nødvendigt jordarbejde samt græssåning
etableret ind- og udløbsbygværk
indgået lejeaftale – alternativt køb af areal, tinglysning
fremtidig vedligeholdelse
Ved generalforsamlingen i 2016 blev bl.a. følgende besluttet:

➢ Behandling af eventuelle forslag til ændringer / udvidelser af pumpelagets tekniske anlæg.
Bestyrelsen indstiller at denne bemyndiges til at indgå aftale om køb af areal til placering af
okkerudfældningsbassin, samt at indgå aftale om udarbejdelse af projekt og udførelse heraf.
Bestyrelsen fik bemyndigelse til at foretage køb af areal til okkerudfældningsanlæg, samt
bemyndigelse til at indgå aftaler om eventuelt projekt og udførelse heraf, hvis det bliver
nødvendigt.
Beslutning:
Bestyrelsen besluttede at indlede drøftelser med grundejere i området for evt. indgåelse af
lejeaftale / købsaftale, med henblik på etablering af nødvendigt okkerudfældningsbassin.
•
•
•
•
•
•

•
•

Desuden besluttedes:
At meddele kommunen at man har igangsat planer for etablering af okkerudfældningsbassin.
Tilsvarende orienteres Harboøre Pumpelag.
Formand og næstformand bemyndiges til at indlede forhandlinger om leje / køb, samt
projektering af nødvendige foranstaltninger som projekt for ændring af afløbsledning, etablering
af bassin, indløbs- og udløbsbygværk m.m., alt sammen nødvendige tiltag.
At det søges gennemført, at bassin kan etableres i foråret- forsommeren 2018.
At der på baggrund af et skitseprojekt søges udarbejdet et økonomisk prisoverslag.
At planer og overvejelser præsenteres på generalforsamlingen 2018, der af samme grund søges
afholdt tidligst muligt i 2018 (efter at skitseprojekt og prisoverslag er lavet).
Bestyrelsen er umiddelbart indstillet på evt. at søge gennemført et samlet projekt der er baseret
på ”almindelig viden om krav til opholdstider”, og ikke påbegynde større og meget
omkostningstunge undersøgelser af jordbundsforhold flere steder i området og tilsvarende
kemiske analyser af drænvand forskellige steder i området.
Der arbejdes mod etablering af et bassin, der evt. vil kunne udvides såfremt der opstår behov
herfor. Aftale om leje / køb af arealer, bør derfor indeholde oplysninger om sådanne forhold.
Der forventes foretaget besigtigelse af allerede etableret anlæg i f.eks. Holstebroområdet, samt
evt. i Tranum Klitplantage.

6. Eventuelt.
Brønddækslerne i de store veje i området skal op i vejniveau, så de er lette at komme til.

