
Referat af ordinær generalforsamling i 

 

Vrist Pumpelag lørdag den 21. april 2012 kl. 14.00 
 

Først var der en let frokost, hvor formanden bød de ca. 90 fremmødte velkommen. Derefter 

afholdtes den ordinære generalforsamling, hvor 104 personer var fremmødt.  

Dagsorden og referat for den ordinære generalforsamling: 

 

 Valg af dirigent.  

 Jens Thisted blev valgt og han kunne konstatere, at alle formaliteter før 

generalforsamlingen var overholdt. 

 

 Formandens beretning.  

Formanden fremlagde sin beretning, som kan ses i sin helhed på pumpelagets 

hjemmeside (se under ”Vedtægt”).  

Der var nogle kommentarer til beretningen, blandt andet om det var nødvendigt at 

starte med frokost. Et andet medlem spurgte, om det overhovedet er nødvendigt med 

Vrist Pumpelag, såfremt der nu oprettes et nyt stort pumpelag, hvortil der blev svaret, 

at dels er vi blevet pålagt at lave et pumpelag af Lemvig Kommune, dels er vi 

solidariske om dræning af området, selv om man måske bor et sted, hvor risikoen for 

oversvømmelse ikke er stor nu. Men hvad sker der i fremtiden? 

Flere tilkendegav dog, at der ikke var grund til at opretholde Vrist Pumpelag, såfremt 

der også skal oprettes et andet og større pumpelag. 

En enkelt mente det rimeligt, at der f.eks. kun skulle betales halvt bidrag af de 

fastboende i området, hvilket dog blev afvist. 

Der blev igen kommenteret på forskelle i, hvor der i dag er drænet (udført drænkloak) 

og hvor der ikke er, samt at flere grundejere i den sydlige del af området, har følt sig 

uretfærdigt behandlet af Thyborøn-Harboøre Kommune, idet man ikke har fået udført 

drænkloak, selv om man har betalt til det gennem mange år. Enkelte kommenterede, 

at grundejerforeningen ”Sletten” havde visse fordele med hensyn til den gamle 

drænkloak. 

Formanden oplyste, ”at vi alle er i samme båd”, og at bestyrelsen ønsker, at der i 

forbindelse med etablering af ny kloak, samtidigt etableres en drænledning alle 

steder, hvor ny kloak laves. Hermed skulle det også være sikret, at området som 

helhed sikres bedst muligt mod fremtidige vejrmæssige påvirkninger, samt at alle  

grundejere får gavn af det nyoprettede pumpelag. 

Der blev af en grundejer opfordret til, at man ikke blev ved med at diskutere ”dem og 

os”, men at man samlede de fælles kræfter til gavn for hele pumpelagets område, 

hvilket gav stort bifald!! 

 

 Godkendelse af formandens beretning.  

Beretningen blev enstemmigt godkendt.  

 

 Fremlæggelse af regnskab ved kassereren og godkendelse af regnskab for 2011. 

Kassereren fremlagde regnskabet, som kan ses på hjemmesiden. (Se under 

”Økonomiske forhold”).  Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 



o Orientering om et revideret budget 2012 efter at det bl.a. er konstateret, at pumpelaget 

skal være momsregistreret.  

Kassereren fremlagde budgettet og forklarede, at det er vanskeligt at forudse 

kommende udgifter, men at det pt. er vort bedste bud. 

 

 Indkomne forslag 

o Behandling af forslag til ændring af vedtægten for pumpelaget.  

Formanden gennemgik grundigt forslaget til ændringer, dels de ændringsforsalg 

der har kunnet ses på hjemmesiden, dels enkelte yderligere forslag af mindre 

væsentlig karakter. 

Desuden blev der orienteret om, at der fra J. Bastholm var fremsendt to 

ændringsforslag til vedtægterne.  

Disse forslag var i korte træk:  

a) At der skulle opkræves samme bidrag i Vrist Pumpelag som i Vejlby Pumpelag 

b) At bidraget skulle beregnes efter hver enkelt grunds størrelse, og ikke som nu 

hvor der betales et ens bidrag for alle grunde. 

 

Til forslag a) blev det af formanden oplyst, at der var tale om 2 af hinanden 

fuldstændig uafhængige pumpelag, med hver sine fremtidige anlægs- og 

driftsudgifter, størrelse m.m., hvorfor ens bidrag aldrig ville kunne komme på tale. 

Hvert pumpelag må fastsætte bidrag der sikrer, at indtægter og udgifter over en 

årrække er i balance. 

 

Til forslag b) blev oplyst, at en sådan udgiftsfordeling ville være vanskeligere at 

administrere. Endvidere blev oplyst, at der tidligere har været diskuteret 

forskellige fordelingsnøgler, men at disse var opgivet til fordel for den valgte. 

Således har det været drøftet, om de grunde der ligger meget højt i terræn, skulle 

betale mindre end lavtliggende grunde, og tilsvarende om grunde med fredede 

arealer skulle betale mindre på grund af dette, og endelig om ubebyggede grunde 

lige nu skulle betale mindre end bebyggede. 

Endelig blev anført, at vi alle har behov for at kunne komme frem til vores grunde 

ad ikke oversvømmede veje. 

Formanden tilkendegav, at bestyrelsen ikke kunne anbefale J. Bastholms forslag 

til ændringer, og spurgte om Bastholm efter kommentarerne ville trække sit 

forslag. Dette ønskede Bastholm ikke, men ønskede en afstemning. 

 

Formanden fik godkendelse til, at der først blev stemt om bestyrelsens forslag til 

rettelser, hvilket blev godkendt. Der var ikke ønske om skriftlig afstemning. 

 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget med kun én stemme 

imod og én undlod at stemme. 

 

Derefter blev drøftet hvorledes man skulle forholde sig til forslagene fra  

J. Bastholm.  

Da der ikke var formuleret et helt konkret forslag til vedtægtsændringer, blev man 

enige om, at der skulle foretages en afstemning om, hvorvidt der skulle arbejdes 

hen mod en ændring som foreslået af Bastholm. 



Der stemtes om dette, og resultatet blev at forslaget faldt med stemmerne 24 for 

og 46 imod. 

J. Bastholm blev oplyst om, at han naturligvis var velkommen til at fremsende et 

helt konkret forslag til vedtægtsændring til behandling ved næste års 

generalforsamling. 

 

o Behandling og godkendelse af bestyrelsens forslag til regler for tilslutning af interne 

dræn til pumpelagets ledninger.  

Tilslutningsreglerne blev tydeligt gennemgået af formanden. Forslaget blev 

godkendt. (Reglerne kan ses på hjemmesiden under ”Vedtægt m.m.”). 

 

o Behandling af forslag om vederlag og godtgørelse til bestyrelsen.  

Forslaget blev gennemgået og enstemmigt vedtaget. (Reglerne kan ses på 

hjemmesiden under ”Vedtægt m.m.”). 

 

o Bestyrelsen foreslår at der i 2013 opkræves 2.000 kr. pr. ejendom til pumpelaget.  

Der var ingen indsigelser. 

 

o Behandling af eventuelle forslag fra medlemmerne, fremsendt efter udsendelse af 

indbydelse til generalforsamling, og modtaget inden den 7. april 2012.  

Jørgen Bastholm har fremsendt forslag til vedtægtsændringer. Der henvises til 

punktet ovenfor. 

 

 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Efter forudgående lodtrækning er bestyrelsesmedlemmerne Svend Aage Larsen og 

Bjarne Glargaard på valg. Begge er villige til genvalg 

Svend Aage Larsen og Bjarne Glargaard blev genvalgt. 

 

 Valg af 1. og 2. suppleant 

o 1. suppleant Henning Koch er villig til genvalg.  

Henning Koch blev genvalgt. 

o 2. suppleant Ejvind Koch er villig til genvalg.  

Ejvind Koch blev genvalgt.  

 

 Valg af revisor og revisorsuppleant 

o Revisor Jørgen Bent Villumsen er villig til genvalg.  

Jørgen Bent Villumsen blev genvalgt. 

o Revisorsuppleant Vagn Korsholm er villig til genvalg.  

o Vagn Korsholm blev genvalgt 

 

 Eventuelt.  

Der blev forespurgt til ønsker om, hvordan kommende generalforsamlinger skulle 

afholdes, og der var opbakning til, at det er en god idé at starte med en let anretning 

inden selve generalforsamlingen. 

 


