
Nyhedsmail nr. 15                                      11. april 2014.  

Der er fortsat forsinkelser på det arbejde, der skulle have været afsluttet nu. 

Der mangler således endnu arbejder ved Fourmivej, Emblavej, Hvilehjemsvej og Arcticvej. 

Disse arbejder ventes nu afsluttet i uge 18, dvs. omkring 1. maj. 

Flere steder er der foretaget retablering af veje, og specielt inden for ”Ejerlaget Sletten”, er der foretaget væsentlige 

tilretninger og forbedringer af vejene, idet ejerlaget selv bekoster en forbedring af vejene. 

Andre grundejerforeninger eller  ”vejejere” kan naturligvis indgå tilsvarende aftaler med entreprenøren. 

 
                       Foto fra Fourmivej  

 

Entreprenøren kæmper fortsat med meget grundvand, og det er den væsentligste årsag til forsinkelserne nu.  

Det er foretaget TV inspektion af en del af spildevandsledningerne på flere strækninger, og der er generelt tale om 

fint arbejde. 

Projektændringer i etape 6. 

De store problemer med grundvandssænkningen betyder, at Orbicon og Lemvig Vand og Spildevand, sammen med 

entreprenøren har vurderet, at der med fordel kan foretages projektændringer i etape 6 som skal udføres i 2014 

(Slettevej, Ibsensvej, Charlottevej, Ll. Flyvholmvej, Hermodsvej m.m.) 

Det betyder at pumpestationer skal flyttes, i forhold til de placeringer der hidtil har været planlagt. 

På nuværende tidspunkt forventer vi ikke, at det får betydning for drænprojektet. 

Du kan se tegningerne nr. 26 og 27 der dækker ovennævnte område ved at følge dette link til hjemmesiden: 

http://vristpumpelag.dk/kloakering.html 

http://vristpumpelag.dk/kloakering.html


Tidsplanen for arbejder i Slettevej, Hermodsvej, Charlottevej osv. kan du ved at følge dette link til hjemmesiden: 

http://vristpumpelag.dk/nyhedssiden.html 

Stikledninger m.m. 

Entreprenøren har lavet stikledninger til flere grunde. De enkelte ejendomme har dog ikke kunnet tilsluttes det nye 

kloaksystem endnu.  

Til orientering genfremsendes fil med oplysning om ”Prisoverslag på stikledninger m.m.” sammen med denne 

nyhedsmail. 

Når der først er mulighed for tilslutning til spildevandssystemet, kan der forventes en frist på et halvt år til at 

tilslutning skal være foretaget. 

Generalforsamling. 

Den 5. april blev generalforsamlingen afviklet med deltagelse af 100 personer. Et udkast til ny vedtægt blev godkendt 

med en lille rettelse, og forventes nu endelig vedtaget ved en ekstraordinær generalforsamling den 22. april 2014.  

Der var genvalg til alle der var på valg, og bestyrelsen har konstitueret sig med uændrede poster til alle. 

Pumpelaget har endnu ikke betalt noget for alle de arbejder der er lavet, hvorfor der en god økonomi i øjeblikket. 

Der bliver derfor tale om afholdelse af store udgifter i 2014, hvor det forventes af alle opsparede midler anvendes til 

delvis betaling af de store anlægsudgifter, og at der samtidigt skal trækkes på en kassekredit. 

Der er til orientering for generalforsamlingen udarbejdet er revideret langtidsbudget der viser, at bestyrelsen 

forventer en maksimal låneoptagelse på ca. 2,3 millioner kr., og at det samlede lån forventes afdraget i 2020. 

Du kan se det korrigerede langtidsbudget på hjemmesiden: 

http://www.vristpumpelag.dk/grafik/korrigeretlangtidsbudget2014.pdf 

Generalforsamlingen vedtog at godkende, at der for 2015 opkræves et bidrag til pumpelaget på 2.500 kr. pr. 

ejendom. 

 

http://vristpumpelag.dk/nyhedssiden.html
http://www.vristpumpelag.dk/grafik/korrigeretlangtidsbudget2014.pdf


 

Der er endnu ikke nyheder omkring det nye store digelag, der har været omtalt i forbindelse med kommunens 

”Masterplan for Harboøreland”. Men i forbindelse med vores drøftelser med kommunen omkring diverse forhold, 

har vi forstået, at der formodentlig her i 2014 vil blive søgt oprettet et sådant stort digelag.  

 

Der bliver tale om flere offentlighedsfaser når først man kommer så langt. Det er selvfølgelig noget vi vil orientere 

nærmere om. 

Er du interesseret, kan du se den samlede formandsberetning for 2013 – 2014 ved at følge dette link til 

hjemmesiden:   http://www.vristpumpelag.dk/grafik/beretning2014.pdf 

 

Vi håber, at de samlede arbejder vil skride hurtigere fremad i 2014, og at generne for alle på den måde bliver de 

mindst mulige. 

 

 

Med venlig hilsen 

- på vegne af bestyrelsen 

 

Bendt Bjergaard 

Formand for Vrist Pumpelag 

 

http://www.vristpumpelag.dk/grafik/beretning2014.pdf

