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Så er der atter lidt nyt fra Vrist Pumpelag.
Generalforsamlingen blev afviklet den 2. april med en lille frokost forud for generalforsamlingen, der i øvrigt
forløb stille og roligt.
Har du interesse kan du se formandsberetningen her http://www.vristpumpelag.dk/grafik/beretning2016.pdf
Tilsvarende gælder for referatet fra generalforsamlingen http://www.vristpumpelag.dk/grafik/refgen02.04.16.pdf
I øvrigt henvises til hjemmesiden: http://www.vristpumpelag.dk/
Vores afløb fra hovedpumpestationen indeholder okker. Det er dog et spørgsmål, om det aftager inden for det
næste år til to, så vi måske undgår yderligere omkostninger.
Vi håber det er tilfældet, og at der ikke straks skal foretages mere. Alternativt hedder det måske anlæggelse af et
okkerudfældningsbassin, som både er meget pladskrævende og dyrt!
Vi afventer desuden at der etableres en ny boring, og etableres overvågning af grundvandsstanden. Med dette
kan vi få mere konkret viden om bevægelserne i grundvandsstanden, og samtidigt få grundlag for beslutninger om
helt at slukke for pumperne i en periode i sommermånederne. Det vil måske være muligt at sikre at ledningerne
flere steder står vandfyldte, lige som det naturligvis vil begrænse strømudgifterne.
Der var genvalg til bestyrelsen og suppleanter og revisor og revisorsuppleant.
Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig.
Det er jo ikke kun Vrist Pumpelag der er med til at sikre, at området er rimeligt afvandet og dermed også er
ganske attraktivt. Det skyldes jo bl.a. også, at Harboøre Pumpelag fungerer, idet det er dem vi afleverer vores
drænvand til.
Desuden er det jo væsentligt, at vi fortsat er beskyttet mod indtrængende vand fra både Vesterhavet og fra
Limfjorden.
Beskyttelsen mod vand fra Limfjorden varetages af ”Harboøre Digelag af 2015” – som vi nu alle er medlem af.
Derfor er der også lige lidt nyt om bl.a. dette, samt andre forhold der måske har din interesse.

Harboøre Digelag af 2015.
Den 16. april blev den første ordinære generalforsamling afholdt i det nye digelag. Her redegjorde formanden for
det arbejde der var påbegyndt, bl.a. at sikre en udbedring af Plet Sluse som er defekt. Slusen skal repareres eller
helt udskiftes, og man forventer en udgift på ca. 300.000 kr. til dette.
Der var nogen kritik af, at dette ikke var sket inden oprettelsen af det nye digelag, der på denne måde startede
med en større udgift, som flere syntes det gamle digelag burde have afholdt.
Der er oprettet en ny hjemmeside for ”Harboøre Digelag af 2015” og du kan se mere om dette ved at følge dette
link:
http://www.harboøredigelagaf2015.dk/
Da du er tvunget til medlemskabet af digelaget, og bliver opkrævet for bidrag (187,50 kr. i 2016), er du måske
interesseret i at få nyhedsmail fra digelaget, kan du tilmelde dig via dette link:
http://www.harboøredigelagaf2015.dk/pages/maillist.asp?fornavnSubscribe=Fornavn&efternavnSubscribe=Efter
navn&emailSubscribe=E-mail&tilmeld=Tilmeld+%2F+Afmeld&spmCheck=%7B24DE1287-9A53-4CB6-9111D724DAB92DC5%7D&groupid=41422

Medlemmerne af Vrist Pumpelag har også alle en fælles interesse i, at det samlede område ikke oversvømmes, og
at det søges sikret, at vandet under ekstreme forhold kan afledes via en fremtidig stor pumpe ved Hygum Nor.
Bestyrelsen i grundejerforeningen ”Ejerlaget Sletten” havde fremsendt et forslag til behandling på
generalforsamlingen. Forslaget kan ses via dette link:
http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/12270/1/Udkast_til_forslag_til_dagsorden_den_16__april_2016.pdf
Hvad der videre sker med forslaget, er ikke helt klart i øjeblikket.

”Ejerlaget Noret” – (det tidligere Harboøre Nordre Digelag).
Der er ordinær generalforsamling i ”Ejerlaget Noret” tirsdag den 26.april kl. 19. De fleste medlemmer af Vrist
Pumpelag, er også medlem af ”Ejerlaget Noret”.
Der er fremsendt flere ændringsforsalg til den vedtægt der blev vedtaget ved den ekstraordinære
generalforsamling den 26. jan. 2016. Har du mulighed for at deltage, så mød endelig op og få indflydelse.
Har du ikke mulighed for at deltage, kan du fremsende en fuldmagt, så et af de fremmødte medlemmer af Vrist
Pumpelag eventuelt kan afgive stemme på dine vegne. Fuldmagten sendes i underskrevet stand snarest muligt til
Svend Aage Larsen sl.vejle@gmail.com eller Bendt Bjergaard bb@fiberpost.dk (se vedlagt fil benævnt fuldmagt).
Vi udfylder selv navnet på den person der får fuldmagten, idet der kun kan stemmes med en fuldmagt pr.
fremmødt medlem.

”Vesterhav Nord” og de andre kystnære havmølleparker.
Beslutning om kystnære havmølleparker er endnu en gang udskudt!!
Se vedlagte fil, der er en kopi af Jyllands Postens omtale af sagen den 18. april og en kopi af et læserbrev samme
dag.
Vi er flere, der tidligere dels har klaget til Naturstyrelsen, dels har forsøgt at påvirke politikere, ved at sende flere
folketingspolitikere mails om det stærk beklagelige i at ødelægge store naturområder og naturoplevelser ved at
plante store havmølleparker kun 4 km. fra land.
Spørgsmålet er derfor, om du men ”din stemme” – eller en mail til flere folketingsmedlemmer – kan gøre dit til at
de kystnære havmølleparker ikke bliver en realitet?
Ved ”Vesterhav Syd” er der tilsyneladende meget større modstand fra sommerhusejerne, end der er i vores
område!
Man kan måske frygte, at der med mindre modstand mod ”Vesterhav Nord”, automatisk er større sandsynlighed
for, at de slipper fra ”Vesterhav Syd” og at vi så får ”fornøjelsen” af den kystnære møllepark ”Vesterhav Nord”.
Du kan ved at sende en mail til alle medlemmer af Folketingets energiudvalg, måske også påvirke stemningen, så
vi helt undgår de kystnære havmølleparker.
Vil du sende en sådan mail og klage over de beslutninger der er truffet, og f.eks. opfordre til, at nye møller
placeres ved Horns Rev som foreslået af Esbjergs borgmester Johnny Søtrup, har du her en liste med deres
mailadresser som du blot kan kopiere og sætte ind, og dermed sende en mail til alle 29 medlemmer af
Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg – på en gang!

mikkel.dencker@ft.dk; jan.messmann@ft.dk; ib.poulsen@ft.dk; pia.adelsteen@ft.dk; jan.callesen@ft.dk;
claus.kvist.hansen@ft.dk; thomas.danielsen@ft.dk; jacob.jensen@ft.dk; kristian.lorentzen@ft.dk
torsten.schack.pedersen@ft.dk; marcus.knuth@ft.dk; carl.holst@ft.dk; carsten.bach@ft.dk;
villum.christensen@ft.dk; mette.abildgaard@ft.dk; Per.Husted@ft.dk; bjarne.laustsen@ft.dk;
erik.christensen@ft.dk; jens.joel@ft.dk; kirsten.brosbol@ft.dk; lea.wermelin@ft.dk; karin.gaardsted@ft.dk;
soren.egge.rasmussen@ft.dk; maria.gjerding@ft.dk; christian.poll@ft.dk; andreas.steenberg@ft.dk;
zenia.stampe@ft.dk; pia.olsen.dyhr@ft.dk; lisbeth.poulsen@ft.dk;
Er der andre medlemmer af Folketinget du eventuelt vil skrive til, kan du finde deres mailadresser via dette link:
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem.aspx
Gør en lille indsats og giv din mening til kende – enten du er for eller imod kystnære havmølleparker – og ikke
mindst om du er for eller imod specielt ”Vesterhav Nord”.
Vi er flere der mener, at det vil være en rigtig god ide, at følge forslaget fra Esbjergs borgmester, og dermed
sikre, at meget store og værdifulde kyststrækninger ikke spoleres for altid. De værdier den uspolerede udsigt
giver alle, både fastboende, sommerhusejere og de mange tusinde turister kan ikke gøres op i penge.
Eventuelle merudgifter ved at placere nye møller ved Horns Rev er så rigeligt værd at tage med for at undgå, at
MEGET lange og værdifulde kyststrækninger ødelægges.

Havet og udsigten til horisonten tilhører os alle.
Horisonten udgør en umistelig kvalitet, som repræsenterer det mest uforandrede
naturfænomen i et ellers gennemkultiveret landskab.
Akademiraadets Landskabsudvalg anbefaler derfor kraftigt, at havvindmøllerne
placeres langt ude på havet - så langt fra kysten, at det ikke påvirker horisontlinjen
langs kyststrækningerne.
Det er udtalelser og anbefalinger fra Akademirådet. På vedlagte fil kan du se mere om hvad Akademirådet
tidligere har skrevet.

Vindmølle, højde 250 meter | Christiansborg, højde 106 meter | Vindmølle, højde 150 meter |
Vindmølle, højde 200 meter

Med venlig hilsen
Bendt Bjergaard
Vrist Pumpelag
Mail: bb@fiberpost.dk

