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HUSK generalforsamlingen den 2. april kl. 14,00.

-

og HUSK at sidste frist for tilmelding til frokost forud for generalforsamlingen er den 26. marts.

Selv om vi havde håbet, at vi nu var helt færdige med drænprojektet, må vi erkende, at der forestår endnu en
opgave. Vi kan konstatere, at der nu afledes ganske betydelige mængder okker til grøfterne, der fører vandet fra
vores område væk.
Vi har også tidligere oplyst om, at det måske kunne vise sig nødvendigt, at der skulle investeres i anlæg til sikring
mod okkerudledning.
Vi har derfor bedt ”Orbicon” om at se på, hvad der eventuelt kan og skal laves, så vi kan overholde den tilladelse
til udledning af drænvand som Vrist Pumpelag tidligere har fået.

Vi ved endnu ikke hvad der kræves, eller hvor dyrt det kan
blive.
Men det er ikke umiddelbart nogen simpel opgave at løse,
idet grundvandsforholdene måske betyder at det kan være
vanskeligt at lave et traditionelt okkerudfældningsbassin.
Vi må nok derfor forvente en større udgift til projektering
og udførelse, for vi slipper ikke for at gøre noget ved
problemet.
Vi kan foreløbig håbe, at det kan løses med at lave et
lavvandet bassin, hvor okkerudfældning kan ske, men vi
kan også risikere at skulle lave mere drastiske ting i form af
anlæg hvor okkerudfældningen sker ved tilsætning af kalk.

Vi har indgået aftale med Lemvig Vand og Spildevand om
at få etableret anlæg til konstant overvågning af
grundvandsstanden tæt ved kysten.
Det skulle gerne bevirke, at vi får det bedst mulige
grundlag for at beslutte hvornår vi evt. kan sætte
pumperne ud af drift midlertidigt.
Vi kan forhåbentlig også bruge oplysningerne til at søge
sikret, at vores drænledninger i en del af året står fyldte
med vand, idet det sikrer, at der ikke sker okkerudfældning
i ledningerne.
Udfældningen af okker sker først når vandets
jernforbindelser iltes.
Her ses udløbsbygværket for afledning af drænvand
Bestyrelsen foreslår at der til generalforsamlingen under dagsordenspunktet:
 Behandling af eventuelle forslag til ændringer / udvidelser af pumpelagets tekniske anlæg,

fremsættes forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at købe nødvendigt areal til anlæggelse af
okkerudfældningsanlæg og indgå aftaler om projektering og udførelse.

Det er ikke noget kønt syn – og det fungerer nærmest som gift for fisk og andre dyr i vandløb.
Okker er absolut uønsket i grøfter, vandløb, søer og havet. Det sætter sig f.eks. i fiskenes gæller og dræber derfor
fisk og andre dyr der lever i vandet.
Der er jo tale om, at der afledes betydelige mængder drænvand. Et overblik over hvad det bliver til i løbet af et år
har vi ikke, men i en periode på 2 måneder (7. jan. til 10. marts) er der afledt i alt 126.876 kbm.!!
I løbet af januar har det samlede strømforbrug til pumperne været ca. 4.000 kWh - svarende til ca. 8.000 kr.
Vores hovedpumpestation er netop blevet gennemgået og kontrolleret efter af have fungeret i forbindelse med
afledningen af grundvand under kloak- og drænarbejdet i området. Det var en del af aftalen med Flygt, da vi
indgik aftale om køb af pumper. Det er da altid noget, at pumperne har klaret det rigtig godt, og at de efter en
gennemgang, nu skulle være så gode som nye.

Nu skal det jo ikke være kedeligt alt sammen, så derfor er der også lige et link til en lille video fra Harboøre
Revyen, der har fundet forløbet af den ekstraordinære generalforsamling i Harboøre Nordre Digelag værd at
inddrage i revyen.
https://www.youtube.com/watch?v=5sgSSTJsz9A
Det er godt lavet og lidt underholdende - selv om det desværre også sker på en lidt trist baggrund!!
På gensyn til generalforsamlingen.
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