Referat af bestyrelsesmøde nr. 26 fredag den 23. nov. 2018 kl. 17.00
1. Kort drøftelse af resultat af dialogmøde med repræsentanter for Lemvig Kommune den 09.05.2018
Beslutning: Der var en kort drøftelse af dialogmødet og referatet af dialogmødet kan læses på
Vrist Pumpelags hjemmeside.
2. Orientering om dialogmøde mellem Lemvig Kommune og bestyrelsen for Harboøre Pumpelag den
05.07.2018
Beslutning: Der var en kort orientering om dialogmødet og referatet af dialogmødet kan læses på
Vrist Pumpelags hjemmeside.
3. Drøftelse af ”samarbejdsproblemer” med Harboøre Pumpelag. Der henvises bl.a. til referatet fra
dialogmødet nævnt under pkt. 2.
Beslutning: Det er svært at få et samarbejde til at fungere, når henvendelser fra Vrist Pumpelag
meget sjældent bliver besvaret af Harboøre Pumpelag.
4. Drøftelse af Lemvig Kommunes planer for udtagning af vandprøver ved 11 positioner på
strækninger af kanaler der alle afleder til ”Stausholm”.
Beslutning: Der skal tages mange vandprøver for at se blandt andet udviklingen af
okkermængden fra efterår til forår. Der er ingen referencemålinger at sammenligne med.
5. Prøveudtagning sker i efteråret 2018 og foråret 2019 for at undersøge okkerindholdet, så det
efterfølgende kan drøftes, hvad prøveresultaterne viser og hvad der i den anledning eventuelt skal
foretages.
Undersøgelserne må ses som en konsekvens af Vrist Pumpelags skrivelse af 19.04.2018 til Lemvig
Kommune og drøftelserne ved dialogmødet den 09.05.2018.
Beslutning: Taget til efterretning.
6. Drøftelse af Lemvig Kommunes notat ”Vristgårde Grøft Øst, Indflydelse af pumpningen fra Vrist
Pumpelag”.
Beregninger er foretaget med forskellige vandløbsdimensioner m.m.
Notatet viser bl.a. at det stedvise lave terræn let bliver oversvømmet, at rørbroerne (overkørsler)
forårsager opstuvning, at en pumperate på 66 l/sek. giver kraftig opstuvning, at en udvidelse af
kanalen og ændring af rørbroerne til ø 100 cm. løser problemerne med vandstanden forudsat, at
kanalen holdes oprenset.
Formanden har i konsekvens af ovenstående afholdt møde med Lemvig Kommune for nærmere at
søge afklaret, hvad der eventuelt skal eller bør gøres for at afhjælpe problemer, og søge undersøgt
hvilke økonomiske konsekvenser eventuelle ændringer medfører for forskellige aktører.
Beslutning: For at undgå vandopstuvning vil vi undersøge, om Lemvig Kommune er villig til at
medfinansiere udskiftning af rørbroerne til en større dimension. Vrist Pumpelag deltager gerne,
men vi er ikke vidende om Harboøre Pumpelag vil medvirke til en udskiftning!
7. Opdatering af tegninger over dræn.
Vi har endnu ikke modtaget tegninger ”Som udført” fra Orbicon / Lemvig Vand og Spildevand.
Orbicon oplyste den 25. maj 2018 at de havde modtaget opmålinger fra Jens Kristian Abildtrup.

Den 28.juni oplyste de, at de ikke ”var så langt endnu”, og den 6. aug. 2018 har de til LVS oplyst, at
opmålingerne fra Jens Kristian var indlæst, men at der var et par småting der skulle kontrolleres,
hvorefter man skulle være igennem opdateringer/rettelser.
Det er nu ”kun” 3 år siden at arbejdet med dræn blev afsluttet!
Beslutning: Vi kan kun undre os over at et velrenommeret firma som Orbicon kan være så længe
om så lidt!
8. Pumperne er startet op igen den 15. sept. Dette er sket efter at afløbskanalerne fra vores udløb og
frem til Stausholm er renset op. Afledning af drænvandet skulle således ikke umiddelbart give
problemer.
Der er ikke foretaget ændringer i pumpeopsætningen siden sidste år. Pumperne har efter aftale
med driftspersonalet på renseanlægget været kortvarigt startet med mellemrum.
Formanden har den 11. sept. (før opstart af pumper) og igen den 24.sept. besigtiget forholdene
ved afløbet samt ved ”Stausholm”. Det kunne den 24. sept. konstateres, at der ikke var problemer
med afledningen.
Beslutning: Flygt har lavet service på pumperne. Der er ikke foretaget reparationer, men i nogle
af pumperne var der okker. Det er nu fjernet og pumperne kører normalt.
9. Orientering om modtaget oversigt over prøveresultater for okker og saltindhold ved 11
prøveudtagningssteder.
Beslutning: Orienteringen taget til efterretning jfr. punkt 4. Vi ser frem til måleresultaterne i
foråret 2019.
10. Eventuelt.
Beslutning: Kassereren orienterede om pumpelagets fine økonomi. Vi undersøger muligheden for
at placere nogle af pengene på konti, som ganske vist ikke giver nogen rente, men som
situationen er nu, så betaler vi penge for at have penge stående i banken! Det er jo en meget
dårlig forretning for Vrist Pumpelag.

