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Heller ikke denne gang handler det kun om pumpelaget, for der sker meget andet i sommerhusområderne og de 

tilstødende arealer. 

Med hensyn til pumpelaget er der ikke specielt meget nyt, da der jo har været holdt sommerferie. Arbejdet i 

etape 7 er skredet rimeligt planmæssigt frem, dog er vi lidt forsinkede i forhold til den oprindelige tidsplan. Den 

sidste del ved Sylphidevej forventes nu afsluttet i uge 37 (12. sep.2015), hvorefter denne etape gennemgås for 

eventuelle fejl og mangler, så arbejdet kan afleveres til Lemvig Vand og Spildevand A/S og til Vrist Pumpelag. 

Ledningsanlægget skal spules og TV-inspiceres og der skal foretages endelig opmåling af alle ledninger og 

brønde. 

En væsentlig del af pumpelagets drænledninger bliver dog ikke TV-inspiceret, idet ledninger er vandfyldte og TV- 

inspektionen derfor ikke giver nogen mening. Ledningsanlægget er dog spulet, hvilket sikrer at ledningerne ikke 

er sandfyldte og f.eks. beskadiget som følge af sammentrykning eller lignende, idet spulehovedet så ikke ville 

kunne passere uhindret igennem ledningen. 

 

 



Vesterhav Nord Havmøllepark. 

 

  Illustrationen er hentet fra Google – viser ikke noget fra Vesterhav Nord 

 

Diskussionerne for og imod de kystnære havmølleparker kun 4 km. fra land, er helt aktuelle på grund af ”åben-

dør” princippet, som pludselig er blevet kendt for alle.    

Rigtig mange mennesker er kede af udsigten til, at vore kyster flere steder bliver belastet med møller så tæt på 

land. Flere har fremsendt en skriftlig indsigelse til Naturstyrelsen, men flere har sikkert ikke fundet det 

ulejligheden værd. 

Er du modstander af, at Vesterhav Nord Havmøllepark måske realiseres ”lige uden for dit sommerhus”, har du 

nu mulighed for at støtte op om en protest via Facebook på siden: Nej til kystnære havmøller. 

https://www.facebook.com/vesterhavnord 

Deler du siden med dine venner og opfordrer dem til at dele siden med deres venner, og til at sende en 

kommentar, bliver der måske mange nok til, at en sådan protest høres af politikerne, så det bliver klart for dem, 

at man ALLE steder ikke ønsker opstillet havmølleparker kun 4 km. fra kysten. 

Hvem ved om det måske giver resultat. Det eneste der er sikkert er, at hvis vi ikke gør noget ekstraordinært, er 

risikoen større for at havmølleparken kan blive en realitet. 

Gør noget aktivt, såfremt du er imod de kystnære havmølleparker. 

Harboøre Digelag. 

Husk der er indkaldt til stiftende generalforsamling i det nye store digelag der kommer til at omfatte hele 

”Harboøreland”. Du har modtaget en indkaldelse fra Lemvig Kommune via brev eller e-boks. 

Husk også at du skal medbringe indkaldelsen, idet adgang og stemmeret kun haves mod forevisning af både 

brevet og en gyldig legitimation. 

Du kan evt. bruge den fremsendte fuldmagt, såfremt du er forhindret i selv at deltage. Hver person kan kun 

repræsentere en fuldmagt.  

https://www.facebook.com/vesterhavnord
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=foto+havm%C3%B8ller&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKPhm7qFl8cCFSNzcgodNuoIyQ&url=http://www.windpower.org/da/aktuelt/aktuelt_i_vindmoelleindustrien/news_q4_2013/kystnaere_havmoeller_byder_paa_udfordringer.html&ei=863EVeObF6PmyQO21KPIDA&bvm=bv.99804247,d.bGQ&psig=AFQjCNGladabKLKjl5GKTTa186VoQ-WZcQ&ust=1439039344597828


Har du eventuelt ændringsforslag til udkast til vedtægt, opfordres du til at fremsende ændringsforslag til Lemvig 

Kommune inden den 22. aug. 2015.  

Harboøre Nordre Digelag. 

Din ejendom er måske også omfattet af dette digelag!  

Harboøre Nordre Digelag nedlægges som egentlig digelag ifølge det oplyste, når det nye digelag er stiftet. Hvad 

der herefter sker med formuen og de arealer digelaget ejer, vides ikke i øjeblikket.    

Der er flere medlemmer af pumpelaget, der har foreslået Lemvig Kommune, at kommunen sikrer, at alle 

medlemmer af Harboøre Nordre Digelag bliver indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.     

Ved generalforsamlingen i Vrist Pumpelag blev bestyrelsen opfordret til at holde pumpelagets medlemmer 

opdateret omkring det der sker i Harboøre Nordre Digelag. 

Jeg har tidligere som privatperson søgt om aktindsigt ved Lemvig Kommune og klaget over en række forhold 

vedrørende Harboøre Nordre Digelag. Jeg har ikke følt, at kommunen har taget klagerne alvorligt, hvorfor jeg 

også har fremsendt klage til Statsforvaltningen, og desuden har jeg klaget til Folketingets Ombudsmand, idet jeg 

ikke finder, at Lemvig Kommune har levet op til god forvaltningskik. Klagerne er endnu ikke behandlet. 

Lemvig Folkeblad har lavet en artikel omkring klagerne. 

Vil du se artiklen kan du følge dette link: http://www.vristpumpelag.dk/grafik/lemvigfolkeblad17.07.15.pdf 

Jeg er oplyst om, at jeg formodentlig senest i uge 35 får tilsendt en liste med de ejendomme der i dag er medlem 

af Harboøre Nordre Digelag. 

Når vi ved mere om hvilke ejendomme, der er medlem af Harboøre Nordre Digelag, vil vi forsøge at underrette 

alle ejerne om dette, såfremt vi ikke fra Lemvig Kommune får sikkerhed for, at alle medlemmer sikres indkaldt til 

en ekstraordinær generalforsamling i Harboøre Nordre Digelag. 

 

Med venlig hilsen 

 

Bendt Bjergaard 

Formand for Vrist Pumpelag 

http://www.vristpumpelag.dk/grafik/lemvigfolkeblad17.07.15.pdf

