
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5 lørdag den 11. aug. 2012.  
 

1. Orientering om oprettelse af Harboøreland Pumpelag. Vrist Pumpelag bliver iflg. 
oplysninger fra Lemvig kommune IKKE en del af det nye pumpelag, men opnår 
alene en ret til afledning af drænvand til afløbssystemer inden for Harboøreland 
Pumpelag. 
Det indebærer at Vrist Pumpelag ikke har indflydelse på Harboøreland Pumpelag, 
men alene skal betale et af kommunen fastsat bidrag for afledning af vand. 
Harboøreland Pumpelag forventes stiftet i oktober 2012.  
Beslutning: Meget fornuftigt, set fra vores synspunkt. Kommunal beslutning 
tages til efterretning. 
 

2. Ansøgning om udledningstilladelse af drænvand fra Vrist Pumpelag til grøfter / 
vandløb øst for banen (det fremtidige Harboøreland Pumpelag). 
Vrist Pumpelag har anmodet Orbicon om at ansøge Lemvig kommune om 
udledningstilladelser for to udledninger af drænvand, et hvor der i dag afledes fra 
område ved ”Sletten” samt et sted sydligere. 
Beslutning: Vi afventer en reaktion fra Lemvig Kommune. 
 

3. Orientering om at pumpelaget den 28. 06. 2012 har modtaget oplysninger om 
konkret afgrænsning af Vrist Pumpelag, herunder digitaliseret kort. 
 
Med henvisning til det nu foreliggende kortgrundlag, foretager kassereren 
tilbagebetaling af bidrag for 2012 til medlemmer, der efter den nu gældende (nye) 
vedtægt ikke længere skal betale bidrag for bl.a. private vejarealer m.m. 
Beslutning: 
Kassereren tilbagebetaler det fulde beløb og beder modtageren betale resten 
af det af kommunen opkrævede beløb, enten via PBS eller giro. 
 

4. Orientering om køb af oplysninger fra OIS til brug for administration af Vrist 
Pumpelag, herunder opkrævning af bidrag via kommunen. 
 
Formanden har modtaget tilbud fra forskellige distributører, og billigst er KMD, der 
foreslås anvendt som dataleverandør. Prisen andrager i 2012 formodentlig ca. 
3.000 kr. + moms. 
 
Fra kommunen er der den 03. 07. 2012 desuden modtaget tilladelse til at ejeres 
navn og adresse kan sammenstilles. 
Beslutning: Vi vælger KMD.  
 

5. Samarbejde med Vejlby Pumpelag om indkøb af pumpebrønde og pumper. 
Svend Aage Larsen og Bendt Bjergaard har den 26. juni deltaget i møde for 
drøftelse af spørgsmål om indkøb af pumpebrønde og pumper. 
Der er givet tilsagn om, at Vrist Pumpelag er indstillet på at anvende samme 
pumpetyper som LVS A/S, og det forventes, at Vejlby Pumpelag også tilslutter sig 
dette. 
Beslutning: Vi samarbejder med LVS A/S og aftaler køb af pumper med dem. 
 



6. Orientering om drøftelser med repræsentant fra Orbicon om projektering af kloak- 
og drænanlæg inden for området omfattende Vrist Pumpelag. 
Svend Aage Larsen og Bendt Bjergaard har den 26. juni drøftet en række konkrete 
spørgsmål med Orbicon, herunder spørgsmål i relation til den forestående 
kloakering, spørgsmål om midlertidige vejadgange m.m. 
Beslutning: Vi forsøger at påvirke både kloak- og drænprojekt ved kommende 
møder. 

 
7. Kassereren orienterer om pumpelagets aktuelle økonomi. 

Beslutning: Økonomien er tilfredsstillende. 
 

8. Der er den 21. 07. 2012 fremsendt et foreløbigt budget / langtidsbudget til Lemvig 
kommune, der i henhold til vedtægten inden hvert års 1. aug., skal have fremsendt 
budget for det kommende år som grundlag for beslutning om opkrævning af bidrag 
fra medlemmerne. 
Beslutning: Punktet taget til efterretning 

 
9. Der er sammen med Vejlby Pumpelag den 10. 07. 2012 fremsendt ansøgning om 

fritagelse for betaling af garantiprovision i forbindelse med optagelse af 
kommunegaranteret lån. Sagen forventes behandlet af Lemvig kommune i løbet af 
august 2012.  
Beslutning: Punktet taget til efterretning. 
 

10. Drøftelse af forudsætninger og oplæg til langtidsbudget som baggrund for bl.a. 
ansøgning om kommunegaranteret lån. 
Beslutning: Punktet blev drøftet. Vi forsøger at ajourføre budgettet løbende. 

 
11. Drøftelse af spørgsmål om forsikring af bestyrelsesarbejdet. 

Bestyrelsen har ved bestyrelsesmødet den 04. 04. 2012 besluttet at tegne en 
Erhvervsansvarsforsikring. 
Det foreslås drøftet, om der evt. er behov for at tegne en 
bestyrelsesansvarsforsikring. 
Beslutning: Kassereren undersøger muligheden for at tegne en 
bestyrelsesansvarsforsikring. 

 
12. Fastsættelse af dato for generalforsamling i 2013. 

 
Generalforsamlingen foreslås afholdt lørdag den 13. april (alternativt den 20. april) 
2013 såfremt Harboøre Centret er ledigt. 
Beslutning: Vedtaget. 
 

13. Lemvig kommune foreslår at der først afholdes ”stormøde” sidst på året 2012.  
 
Kommunen anfører i mail af 8. aug. bl.a.: 
 
 ”Kloakering af sommerhusområderne er igangsat. 

 Pumpelagene i Vejlby og Vrist er oprettet og er velfungerende i drift. 



 Harboøre Pumpelag er under oprettelse – har været i høring, og behandles politisk i 
perioden 13. august- 29. august – derefter 4 ugers klagefrist, hvorefter der kan afholdes 
stiftende generalforsamling. 
 
Straks derefter kaster vi os fuldt ud over nedlæggelse af de eksisterende digelag, og en 
ny samlet struktur i forhold til digerne og en beredskabspumpe ved Hygum Nor. 
  
Denne sag vil have interesse for alle grundejere i området, og er den afsluttende sag, 
som binder det hele sammen i en helhed, og jeg vil derfor foreslå, at vi henlægger det 
offentlige møde hertil, så fokus kan blive den fælles sag for hele området, og ikke den 
igangværende omkring Harboøre Pumpelag, som kun har interesse for en mindre del af 
området.” 
 

Bestyrelsen skal tage stilling til dette forslag. 
 
Det er tidligere aftalt, at der skulle afholdes offentligt møde omkring ”Masterplanen 
for Harboøreland” i august 2012, og dette er bl.a. annonceret på pumpelagets 
hjemmeside. 
Beslutning: Vi finder det uheldigt, at indgåede aftaler med Lemvig Kommune 
ikke overholdes. 

 
14. Reservation af dato for de næste 1 – 2 bestyrelsesmøder. 

Beslutning: 10. okt. 2012 og 5. dec. 2012 reserveres til aftenmøder. 
 
 
 


