Referat af bestyrelsesmøde nr. 24 den 6. marts 2018
1. Sager til 0rientering
a. Der er foretaget serviceeftersyn på pumper i november 2017.
Udgifter til service og reparationer foretaget samtidigt med servicebesøg (udskiftning af
slidringe og udskiftning af et pumpehjul) har andraget ca. 30.000 kr.
Hertil kommer køb af et reparationskit til hovedpumpestationen, ca. 13.000 og udgift til LVS for
selve reparationen.
b. Der er for driften af SRO anlægget afregnet 16.000 kr. for 2017.
c. Der er tidligere betalt 28.000 kr. a conto til Harboøre Pumpelag og der er nu modtaget
slutregning på 2.988 kr. Samlet udgift til Harboøre Pumpelag i 2017 har andraget 30.988 kr.
Som a conto for 2018 er modtaget regning på 15.470 kr.
Der er desuden modtaget en ekstraregning for ”ekstra oprensning af okker m.m.” i 2017 på
10.500 kr. Formanden har afvist at betale denne regning, medmindre det godtgøres, at der
reelt har være tale om ekstraudgifter der alene kan henføres til Vrist Pumpelag. (priser er inkl.
moms).
d. De samlede udgifter til spuling af dræn og særlige foranstaltninger til at mindske udledningen
af okker har andraget 135.825 kr. (inkl. moms)
e. efter udskiftning af elmålere har SRO oplysningerne ikke været korrekte. Der er endnu ikke
foretaget afhjælpning af problemerne, men LVS er orienteret om dette, og forholdet ventes
drøftet ved et kommende møde om tegninger ”som udført”.
f. Tegninger som udført er endnu ikke modtaget. Der henvises til de orienteringer der tidligere
har været fremsendt til bestyrelsen, herunder møder med salgschef Per Ørskov fra Orbicon og
Albert Jensen fra LVS.
Som det har fremgået af korrespondancen har vi været stærkt utilfredse med det mangelfulde
og fejlbehæftede materiale vi har modtaget fra Orbicon.
Taget til efterretning
2. Drøftelse af hvorledes vi skal forholde os til krav om ekstra betaling fra Harboøre Pumpelag.
Formanden har tidligere over for Frede Ørum, formand for Harboøre Pumpelag tilkendegivet, at
Vrist Pumpelag måske skulle bidrage med lidt mere end det der er fastsat af Lemvig Kommune,
såfremt der klart var tale om ekstraordinære udgifter for Harboøre Pumpelag, bl.a. som følge af
udledning af okker.
Der henvises i øvrigt til formandens kommentarer m.m. i mail af 16. feb. 2018 til Frede Ørum.
Vi kræver dokumentation for de ekstraordinære udgifter før det kan komme på tale at bidrage
med mere
3. Drøftelse af spørgsmål om etablering af okkerbassin eller lignende for at begrænse udledningen af
okker til afløbskanalen, og dermed leve op til kravet i udledningstilladelsen fra Lemvig Kommune.
Der er fra flere kommuner indhentet oplysninger om forskellige tiltag foretaget til begrænsning af
okkerudledning i bl.a. Herning, Holstebro og Jammerbugt kommuner.
Lemvig Kommune er kontaktet for at få oplyst, om kommunen i givet fald vil kunne ekspropriere
arealer fra landbrugsejendomme, så et okkerbassin vil kunne anlægges. Tilsvarende er forespurgt,
om mulig placering mellem Strandvejen og banen.

Kommunen har bekræftet, at der vil kunne eksproprieres til formålet, og der er nu også modtaget
oplysning om, at der ikke kan tillades etableret et okkerbassin mellem Strandvejen og banen, da
dette område er udlagt til fremtidigt sommerhusområde.
Vi drøftede flere muligheder, men kan ikke rigtigt komme videre, så længe vi ikke ved, hvor et
evt. okkerbassin kan komme til at ligge.
4. Drøftelse af spørgsmål om udtagning af prøve fra vores udløb til analyse for bl.a. indhold af totaljern, opløst jern og pH.
Prøven, som skal bruges til analyse af opløst jern, SKAL filtreres i felten gennem et 0,45 µ filter,
hvorved alt allerede udfældet jern filtreres bort.
Det vil dog sikkert også være interessant at kende omfanget af allerede udskilt okker.
Der vil løbende blive taget vandprøver for at måle drænvandets pH og indhold af salt (NaCl). Det
kan vise noget om, hvor stort indholdet er af vand fra Vesterhavet.
5. Formanden har drøftet spørgsmål om mulighed for køb af et areal på ca. 1 ha. med 2 grundejere i
området. Foreløbigt har den ene grundejer meddelt, at vedkommende ikke ønsker at sælge noget
fra ejendommen.
Drøftelserne fortsætter med en anden grundejer, der dog ikke umiddelbart har noget ønske om at
sælge noget fra ejendommen. Et eventuelt muligt køb er dog ikke helt afvist.
Drøftelse af hvorledes vi kommer videre med forhandlingerne m.m. og eventuelt får disse afsluttet.
Muligheden for at leje et stykke jord til bassinet blev også drøftet.
6. Det foreslås drøftet i hvilket omfang der skal søges inddraget teknisk rådgiver til planlægning og
projektering af eventuelt okkerbassin/okkersø, og hvilken rådgiver der i givet fald skal kontaktes.
Teknisk rådgivning er meget kostbar og vi skal være helt sikre på, at en evt. rådgiver er
kompetent på området.
7. Kassereren orienterer om pumpelagets økonomiske situation.
Årets overskud på 237.266 kr. er meget tilfredsstillende. Dog er det ærgerligt, at vi skal betale
renter for at have penge stående i banken! Men når vi ikke er privatkunder, men erhvervskunder
med CVR-nummer er der nok ikke anden mulighed.
8. Drøftelse af spørgsmål i relation til kommende generalforsamling.
a. Fastsættelse af tidspunkt for generalforsamling.
b. Drøftelse af forslag til kontingent for 2019.
c. Drøftelse af oplæg til beslutning om udvidelse af pumpelagets anlæg med etablering af
okkerbassin, og de beslutninger der i den forbindelse skal træffes.
d. Svend Aage Larsen genopstiller ikke. Hvorledes finder vi ny kandidat?
Ordinær generalforsamling afholdes lørdag den 21. april 2018 kl. 14.00 på Harboøre
Hotel.
Forud for generalforsamlingen er der en let frokost kl. 12.45

Kontingent for 2019 foreslås fastsat til 2000 kr. pr. ejendom (incl. moms).
Vi forsøger at få kontakt med en mulig kandidat, som vil stille op til valg til
bestyrelsen i stedet for Svend Aage Larsen.
9. Eventuelt

