Referat af bestyrelsesmøde nr. 27 onsdag den 6. feb. 2019 kl. 17.00
1. Kassereren gennemgår aktuel økonomisk status forud for afslutning af regnskabet for 2018
Beslutning: Årets overskud ser ud til at være ca. 50.000 kr. Vores elforbrug er steget voldsomt
fra 2017 til 2018. Formanden og kassereren vil prøve at undersøge årsagen. Kassebeholdningen
er ca. 1,5 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. er anbragt på en konto til 0 % i rente! Det er bedre end at
skulle betale banken for at have pengene stående.
2. Drøftelse af oplæg til indbydelse til generalforsamling den 13. april 2019
- Forslag til bidrag for 2020
- Forslag til honorar til formand og næstformand
- Forslag til godtgørelse til øvrige medlemmer af bestyrelsen og webmaster
Kørselsgodtgørelse fortsat efter statens regler
- Udkast til Langtidsbudget (vedlagt det i 2018 godkendte – ikke ajourført)
- Eventuelt andre forslag
Beslutning: Bidraget for 2020 foreslås ansat til 1.500 kr. inkl. moms. Formand og næstformand
foreslås honoreret med hhv. 15.000 kr. og 10.000 kr. De øvrige bestyrelsesmedlemmer og
webmaster godtgøres med 2.400 kr. I 2019 har SKAT bestemt kørselsafregningen til 3,56 kr. pr.
km. Udkast til langtidsbudget aftales mellem formand og kasserer.
Når Vrist Pumpelag skal overtage de arealer, pumpestationerne ligger på, skal der ske ændringer
i vedtægterne. Formanden laver forslag til vedtægtsændringerne.
3. Orientering om Planklagenævnets afgørelse i sag om sammenlægning af ejendommene
Hvilhjemsvej 25 og 27.
Afgørelsen betyder at Lemvig Kommune uden videre kan tillade at sammenlægge to eller flere
grunde. I forbindelse med den aktuelle sag, har kommunen oplyst, at man ikke kunne tage
økonomiske hensyn til, at Vrist Pumpelag dermed mister indtægter.
Spørgsmål herom, er ikke indgået i Planklagenævnets afgørelse.
Det kan derfor forventes, at der også fremover vil blive tale om flere sammenlægninger af grunde.
Se endvidere omtale i Lemvig Folkeblad.
https://folkebladetlemvig.dk/lemvig/Dispensation-var-unoedvendig/artikel/362345
Beslutning: Vi gør ikke mere ved det.
4. Der er den 18.12. 2018 modtaget en rykker fra Harboøre Pumpelag på betaling af tidligere
fremsendt regning for ekstra oprensning.
Det er samtidigt oplyst, at sagen sendes til inkasso såfremt regningen ikke er betalt senest den
28.12.2018.
Vrist Pumpelag har tidligere afvist at ville betale regningen og dette er fastholdt, og bestyrelsen i
Harboøre Pumpelag er orienteret herom i mail af 20.12.2018.
Formanden har ikke efterfølgende modtaget en reaktion på den fremsendte mail.
Beslutning: Taget til efterretning

5. De samlede bidrag til Harboøre Pumpelag i 2018 har udgjort 56.453 Kr.
Der er endnu ikke modtaget et regnskab fra Harboøre Pumpelag, men de er anmodet om at
fremsende et sådant.
Beslutning: Taget til efterretning

6. Der er modtaget en samlet regning på 16.000 kr. fra LVS vedrørende driften af SRO-anlægget og
pumpelagets opkobling til driftsovervågning og vagtordning på renseanlægget.
Beslutning: Taget til efterretning
7. Der er modtaget regning fra Flygt vedrørende eftersyn og mindre vedligeholdelses arbejder på alle
pumper. Udgifter hertil har andraget ca. 24.800 kr.
Beslutning: Vi finder beløbet rimeligt

8. Lemvig Kommune har fremsendt mail den 25.01.2019 med oplysning om, at der er fundet
analyseresultater fra vandprøver udtaget fra afløbet ved sommerhusområdet ”Sletten”.
Prøveresultater findes for forskellige tidspunkter over en periode fra 1998 – 2005.
Der er desuden fundet analyser fra dræn og andre kanaler længere mod syd.
De gamle analyser viser at der også tidligere har været et ikke helt ubetydeligt indhold af okker i
afløbsvandet fra ”Sletten”.
Beslutning: Taget til efterretning
9. Orientering om at formanden har foretaget ”inspektion” af flere afvandingskanaler og rørunderløb
m.m. samt optaget en række foto til dokumentation for forholdene primo 2019. Oplysninger
herom er tilsendt Lemvig Kommune i forbindelse med besvarelsen af det under pkt. 8 nævnte
forhold
Beslutning: Taget til efterretning
10. Lemvig Kommune har tidligere udtaget vandprøver ved 11 positioner på strækninger af kanaler
der alle afleder til ”Stausholm”.
Resultaterne skal sammenholdes med nye måleresultater for prøver der skal udtages i foråret
2019.
Det foreslås drøftet hvornår vi skal slukke pumperne i 2019, så dette kan meddeles Harboøre
Pumpelag og Lemvig Kommune, så sidstnævnte, kan bestille prøveudtagning igen inden pumperne
slukkes for sommerhalvåret.
Undersøgelse af okkerindholdet sker som konsekvens af Harboøre Pumpelags klage over
okkerindholdet i afløbsvandet fra Vrist Pumpelag, samt som konsekvens af det i 2018 afholdte
dialogmøde og Vrist Pumpelags skrivelse til Lemvig Kommune.
Beslutning: Vi foreslår at pumperne slukkes ca. 20. april 2019

11. Fornyet 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.

Lemvig Kommune har oplyst, at man ikke på nuværende tidspunkt foretager mere mht. udskiftning
af rørunderføringer.
Formanden har dog i mail af 25. jan. 2019 gentaget, at Vrist Pumpelag fortsat er indstillet på at
bidrage økonomisk til nye rørunderføringer fortsat står ved magt.
Beslutning: Taget til efterretning
12. 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.
Den 30. nov. 2018 skrev Lars Daugaard således til LVS.
”Jeg har snakket med Jens Kristian, og vi har aftalt, at vi får de sidste oplysninger (nogle få
opmålinger samt et generelt tjek/KS) i løbet af de næste par uger.
Da det som sagt kun drejer sig om de sidste par småting, skal vi efterfølgende ikke bruge ret lang tid
på at rette til, så du skulle da gerne kunne have SU tegningerne inden jul”.
Beslutning: Vi undrer os stadigvæk over, at så lidt kan tage så lang tid!
13. Eventuelt.
Beslutning: Intet at referere

