
Referat af bestyrelsesmøde nr. 19 den 2. april 2016 kl. 10.00  

 

1. Orientering om stade for etablering af målestation for overvågning af grundvandsstanden. 

Målestationen etableres på Svend Aage Larsens ejendom (Slettevej 59), og der indgås skriftlig aftale 

herom. Se vedlagte kopi af aftale. 

Beslutning: Der er afgivet ordre om indkøb gennem LVS. Prisen for målestationen er ca. 20.000 

kr. og der er en leveringstid på ca. en måned. Batterilevetiden forventes at være 2 – 3 år. 

 

2. Orientering om foreløbige opgørelser fra LVS og det på baggrund heraf reviderede forslag til 

langtidsbudget (uden indregnet evt. udgift til okkerfældning). Der er i det fremsendte foreløbige 

udkast indregnet nye / ændrede driftsudgifter. 

Beslutning: Foreløbig opgørelse fra LVS er på 2.139.000 kr. + moms. Vi mangler tegninger fra 

entreprenøren, der viser, hvilket arbejde der er udført. Endelig opgørelse har vi, når tegningerne 

foreligger, og beløbet kan så indregnes i langtidsbudgettet. 

 

3. Orientering om kontakten til Orbicon, angående eventuel aftale om tiltag for okkerfældning. 

Beslutning: Okkerfældning kan blive dyrt og pladskrævende. Foreløbig vil vi se tiden an og tage 

vandprøver til analyse. Vi kan evt. tage kontakt til Lemvig Kommune og Harboøre Pumpelag for 

muligt samarbejde. 

 

4. Gennemgang og godkendelse af driftsaftale mellem Lemvig vand og Spildevans A/S og Vrist 

Pumpelag. De enkelte punkter i aftalen er i princippet behandlet ved sidste bestyrelsesmøde. 

Beslutning: Aftalen godkendes, som den er. Prisen på 16.000 kr. pr. år til SRO-anlæg kan måske 

forhandles ned. 

 

5. Orientering om drift af pumpestationerne, herunder afledte vandmængder og strømforbrug fra 

primo jan. 2016.  

Pumperne i hovedpumpestationen er gennemgået og ”renoveret” og pumpeydelsen er kontrolleret 

af Flygt.  

Beslutning: De 6 små pumpestationer bruger ikke meget strøm. Det er hovedpumpestationen, 

der de den store sluger. Vi forventer at bruge i alt 35.000 kWh. pr. år. Allerede nu er der pumpet 

2.5 mio. kbm. vand ud og i de første 3 mdr. af 2016 drejer det sig om 200.000 kbm. 

 

6. Drøftelse af spørgsmål om eventuelt forsøgsmæssigt at stoppe pumperne omkring 15. april 2016.  

Beslutning: Vi vil undersøge, om pumperne i de små pumpestationer kan lukkes ned i 

sommerhalvåret. Pejling af grundvandsspejlet skal vise, om det er forsvarligt.  

 

7. Drøftelse af spørgsmål om eventuel indgåelse af købsaftale for el (fast pris / variabel pris). 

Beslutning: Vi undersøger markedet for el til variabel pris. Det ser ud til at være det mest 

favorable. 

 

8. Orientering om at der endnu ikke foreligger ”tegninger som udført”, og at endelig opgørelse og 

afregning med LVS derfor endnu heller ikke foreligger.  

Beslutning: Taget til efterretning. 

 

9. Forberedelse af generalforsamlingen. Beslutning: Alt skulle være klar. 


