Nyhedsmail nr. 20

27. feb. 2015

Så er det igen tid til lidt nyheder fra Vrist Pumpelag.
Først en rettelse. Jeg har desværre i indvarslingen til generalforsamlingen anført, at bestyrelsen stiller forslag
om, at der i 2015 opkræves et bidrag til pumpelaget på 2.500 kr. inkl. moms.
Der burde have stået, at bestyrelsen stiller forslag om, at der i 2016 opkræves 2.000 kr., idet bidraget for
2015 allerede blev vedtaget på sidste års generalforsamling.
Forslaget om opkrævning af 2.000 kr. i 2016 svarer til det der var fremlagt som forslag til
langtidsbudget ved generalforsamlingen i 2014.

Har du for øvrigt husket
at tilmelde dig til frokost forud for generalforsamling den 28. marts 2015?

Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20
I forbindelse med udsendelsen af nyhedsmail nr. 19 den 16. jan. − lige efter stormene ”Dagmar” og ”Egon”, fik
bestyrelsen en mail fra et medlem, der ønskede en redegørelse fra pumpelaget, Lemvig Vand og Spildevand
og entreprenøren omkring de voldsomme oversvømmelser . Tilsvarende ønskedes indkaldt til et møde for
alle medlemmer.
Vi havde allerede sat gang i undersøgelser, og vi fandt derfor ikke grundlag for at indkalde til møde, men
fremsendte et svar til vedkommende. Dette svar er efterfølgende suppleret med yderligere bemærkninger og
en redegørelse fra Orbicon.
Den samlede redegørelse fra Orbicon kan du se ved at følge dette link:
http:ƒƒwww.vristpumpelag.dkƒgrafikƒredegørelse12.02.2015.pdf
Orbicon konkluderer således:
Under forudsætning af at drænene vedligeholdes med spuling og styring af drænpumperne så der er et
ledigt magasin under jordoverfladen, der benyttes som buffer, så betragter vi det etablerede anlæg som
fuldt ud tilstrækkeligt til at håndtere de hændelser der er stillet i udsigt ved fastlæggelsen af
dimensioneringskriterierne og måske endda andre ekstreme kombinationer af meget nedbør og høj
grundvandstand.
Forslag fra medlemmerne.
Bestyrelsen har modtaget nedenstående som forslag til behandling på generalforsamlingen.
Til Bestyrelsen i Vrist Pumpelag
På vegne af flere medlemmer af pumpelaget, anmoder vi om, at der inden generalforsamlingen den 28
marts i år, udsendes specificeret regnskab for de forløbne år om bestyrelsens udgifter til blandt andet
honorarerƒ vederlag, kørselsudgifter og fortæring, samt frokoster ved medlemsmøder; og at dette punkt
optræder på generalforsamlingens dagsorden.
Kort sagt en specificering af regnskabsposterne: 1: Administration, 2: Generalforsamlinger, 3: Vederlag
bestyrelse.

Vi anmoder om, at disse oplysninger fremsendesƒ lægges på nettet så betids, at medlemmerne kan nå at til
forholde sig til dem inden generalforsamlingen.
Endelig anmoder vi om kvittering for modtagelse af denne skrivelse, og at kvitteringen må blive sendt til
mic.michelsen@gmail.com.
3. FEB 2015

venlig hilsen

MIC-

Sagen behandles under dagsordenspunktet − Indkomne forslag.
Har du forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal dette / disse i henhold til den gældende
vedtægt være formanden i hænde senest lørdag den 14. marts 2015.
Neden for ser du det af Jørgen Rørdam Michelsen, Bragdøvej 3, 7673 Harboøre, ønskede materiale.

Resultatopgørelse

Regnskab
2013
inkl. moms

Regnskab
2012
inkl. moms

Budget
2014
inkl.
moms

Regnskab
2014
inkl.
moms

115.000,00

60.824,76

59.971,95

52.441,06

7.565,25

6.928,23

10.673,52

46.771,92

45.720,34

33.331,48

5.733,71

6.578,00

7.614,81

753,88

744,78

821,25

44.200

41.900,00

43.000,00

20.000,00
15.000,00
6.900,00

20.000,00
15.000,00
6.900,00

15.000,00
10.000,00
6.000,00
10.000,00
2.000,00

14.062,50

15.120,00

Udgifter
Administration / bestyrelsen
Administration, kontorhold bl.a. betaling hjemmeside, papir,
porto, blækpatroner til printere (og vederlag webmaster i
2013)
Kørsel til byggemøder og bestyrelsesmøder
Bestyrelsesarbejdet, bespisning v. møder, årlig
bestyrelsesmiddag, repræsentation/gaver
Erhvervsforsikring

Vederlag bestyrelsen
(jævnfør beslutning på generalforsamling):

44.200,00

Formand, Bendt Bjergaard
Næstformand, Svend Aage Larsen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer, 3 gange 2.300 kr.
Vederlag 2011, udbetalt i regnskabsåret 2012
Webmaster (posten er i regnskab 2013 opført under
Administration)
Generalforsamlinger
 2014, 1 ordinær og 1 ekstraordinær
 2013, 1 ordinær
 2012, 1 ordinær og 2 ekstraordinære

2.300,00
25.000,00

19.840,00

Til orientering oplyses, at du finder det samlede regnskab for 2014 på hjemmesiden under ”Økonomiske
forhold”, eller ved at følge dette link: http:ƒƒwww.vristpumpelag.dkƒgrafikƒregnskab2014.pdf

Etape 6 - fra Slettevej og mod nord.
Området fra Slettevej mod nord, er endnu ikke afleveret af entreprenøren. Vejene i området er derfor heller
ikke alle steder færdigretableret og godkendt af ”Ejerlaget Sletten” eller pumpelaget.
Tidspunkt for aflevering er nu fastlagt til torsdag den 5. marts 2015.
Har du endnu ikke modtaget besked fra kommunen eller Lemvig Vand og Spildevand om at din ejendom skal
tilsluttes den nye kloakledning, må du forvente at det sker snarest. Fristen for tilslutning er normalt ca. ½ år.
Etape 7 - fra Themisvej mod syd og til udførelse i 2015.

27. feb. 2015 - Så arbejdes der på Themisvej – her stikvejen 6 - 34
Denne etape er påbegyndt i denne uge, og der startes op med arbejder i stikvejene til Themisvej.
Der er til den første del af etape 7 lavet en revideret tegning, som du kan se ved at følge dette link:
http://www.vristpumpelag.dk/grafik/tegn23-revideret06.02.15.pdf
Ændringerne betyder, at der nu laves kloak− og drænledninger forbi ejendommene Bragdøvej 8 − 10 ƒ 26 − 28,
og at der ikke laves kloak− og drænledning ud for Gloryvej 15.
Vi beklager, at vi endnu ikke har en tidsplan for den første del af etape 7.
Der er heller ikke endnu nyheder omkring eventuelle ændringer i ledningsforløb, i det område der ligger syd
for Bragdøvej. Tilsvarende gælder for spørgsmål om eventuelle nedlæggelser af baneoverskæringer, og
dermed ændringer af vejforløb.

27. feb. 2105 – Stikvejen Themisvej 9 -41

Harboøre Nordre Digelag.
Flere grundejere i Vrist Pumpelag også er medlem af ”Harboøre Nordre Digelag, måske uden at vide det.
Er din ejendom omfattet af digelaget, kunne du på din ejendomsskattebillet for 2011 se, ”Bidrag til Harboøre
Digelag opkræves ikke i år”. Bidrag er for øvrigt ikke opkrævet i rigtig mange år, da digelaget har haft ganske
gode indtægter fra udlejning af landbrugsjord tilhørende digelaget.
Med oprettelsen af et nyt stort digelag for hele ”Harboøreland” skal ”Harboøre Nordre Digelag” nedlægges,
og det forventes at ske i løbet af 2015.
Der har den 18. feb. 2015 været afholdt ordinær generalforsamling i digelaget. Den nuværende og ganske
utidssvarende vedtægt er fra 1874. Den nuværende bestyrelse arbejder tilsyneladende med planer for
hvorledes digelagets kontante formue, der pt. er på ca. 270.000 kr. skal anvendes.
Digelaget ejer i følge den offentlige vurdering desuden ca. 99,3 ha., hvoraf de ca. 22,7 ha. er vådområder,
omfattende bl.a. ”Noret” syd for Skalvej (undtaget fra vurdering), og ca. 76,6 ha. landbrugsarealer (svarer til
ca. 138 tdr. land), hvoraf dele er bortforpagtet til lokale landmænd. Landbrugsarealerne er pr. 1. okt. 2013 er i
den offentlige vurdering vurderet til 2.850.000 kr. Der er således tale om forholdsvis store værdier.
Der er tilsyneladende bl.a. overvejelser om at lade dele af digelagets store jordarealer omdanne til rekreative
formål, bl.a. til gavn for lokalområdet, herunder også sommerhusejere og turister. Det har dog ikke været
muligt at få bestyrelsen til at fremsende et notat om deres overvejelser, hvilket jeg stærkt har beklaget.
Digelagets bestyrelse har heller ikke villet fremsende en kopi af hverken referat fra generalforsamlingen eller
andet materiale.
Når Harboøre Nordre Digelag nedlægges, må det antages, at der skal dannes en ny forening eller lignende
med nye vedtægter, og der skal vælges en bestyrelse til at varetage administrationen af digelagets formue og
jordbesiddelser.

Bestyrelsen er anmodet om at søge sikret en meget mere åben dialog omkring fremtidige tiltag.
Hidtil er alle beslutninger taget af en meget lille skare, idet indkaldelse til generalforsamling alene sker ved
annoncering i Lokalavisen. Dagsorden med forslag til lejeaftaler om leje af jagtrettigheder, leje af
landbrugsarealer m.m. offentliggøres tilsyneladende heller ikke inden generalforsamlingen.
Er du medlem af Harboøre Nordre Digelag, har du mulighed for at deltage i kommende generalforsamlinger,
at opstille til valg til bestyrelsen og fremkomme med forslag til hvorledes den fremtidige anvendelse af arealer
skal planlægges m.m.
Har du interesse i, hvad der fremover skal ske med de arealer der tilhører Harboøre Nordre Digelag, er du
nødt til at møde op, og gør din indflydelse gældende ved generalforsamlingen!

HUSK generalforsamlingen i Vrist Pumpelag den 28. marts 2015
− og eventuel tilmelding til frokost senest den 20. marts!
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være fremme senest den 14. marts 2015

Tilmelding til frokost kl. 12,30 den 28. marts 2015 kan ske her – bb@fiberpost.dk

Med venlig hilsen
Bendt Bjergaard
Formand for Vrist Pumpelag

