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Generalforsamling i Vrist pumpelag april 2022 

Generalforsamling anno 2021-2022  

Velkommen til årets generalforsamling - dejligt at se jer igen efter denne 
rædselsfuldt lange periode med COVID-19 restriktioner, hvor er det dog godt, 
at vi er kommet ud på den anden side af det igen.  

2 meget store, dybe fodspor er blevet til flere små, 
lette fodspor 
 
Da jeg i 2018 blev valgt ind i bestyrelsen og endte på formandsposten, indså jeg meget hurtigt, at 
jeg aldrig ville kunne nå ligeså vidt rundt om det hele - og absolut på ingen måde kunne jeg grave 
mig ligeså dybt ned tingene, som vores tidligere formand Bendt Bjerregård havde gjort. Bendt 
havde virkelig lagt mange timer og kræfter i sit virke som formand. Faktisk var jeg meget tæt på 
fuldstændigt at opgive og kaste håndklædet i ringen.  

Men efter en del fornuftige samtaler både med Bendt og bestyrelsen, valgte jeg i stedet at 
uddelegere og forenkle arbejdet og derved minimere, hvad jeg som formand skulle huske på, sørge 
for og sætte mig ind i. 

I dag har vi en webmaster, som er fuldstændig uafhængig af nogen form for tilhørsforhold til 
området. Linda Duly er “ansat” som konsulent med dertil hørende udgiftskompensation jf vores 
vedtægter. Linda fik til opgave at strømline og rette hjemmesidens programmeringskode for fejl 
samt vedligeholde og opdatere vores hjemmeside – der KAN dog stadig være “nisser” på siden og 
hun kæmper for at finde fejlene, der kan også opstå tastefejl, som i den påmindelses e-mail hun 
udsendte for mig i forbindelsen med denne generalforsamling, hvor der havde sneget sig et ekstra 
“e” ind i mail-linket, som dermed meldte fejl. Det er dybt beklageligt, men hun er … som alle vi 
andre … kun et menneske. Jeg håber inderligt de medlemmer, som havde behov for at komme i 
kontakt med mig, fandt min mailadresse på vores hjemmeside 

At anskaffe os en webmaster var mit første skridt for at kunne gøre arbejdet lettere for både mig 
selv og resten af bestyrelsen. 
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Linda overtog ligeledes arbejdet med at forsøge at opdatere og rette listen over ejere af 
sommerhuse og de dertil hørende mail adresser i vores område, men det har vist sig stadig at være 
næsten umuligt - for hun får sjældent besked om ejerskifte. Derfor besluttede bestyrelsen, at det 
skulle være slut med at udsende nyhedsbreve med f.eks. indkaldelse til generalforsamling o. 
lign. – endnu engang for at lette bestyrelsesarbejde. 

I år har vi annonceret generalforsamling via annonce i lokalavisen, hvor jeg fik redaktionen til at 
indrykke annoncen 2 gange - sidste gang var onsdagen før den i vedtægterne krævede varslingstid. 
Vi har desuden opslået indkaldelsen, dagsorden, budget samt regnskab på vores hjemmeside, så 
alle interesserede kunne gå ind at læse og udskrive. Der er også oprettet en kalenderbegivenhed i 
vores Facebook gruppe “Vrist pumpelag” - denne gruppe blev oprettet for over et år siden. 

Desværre har denne bestyrelses beslutning givet en del uventet ekstra arbejde i år - for vores 
medlemmer har desværre ikke set annoncerne i avisen - ej heller været inde omkring vores 
hjemmeside, og samtidig kender ikke ret mange til vores Facebook gruppe.  

Siden Linda udsendte påmindelses e-mailen, har jeg nærmest ligget vandret for at besvare mails - 
alle pålydende samme besked - “Vi har ikke modtaget indkaldelse og dagsorden” eller nye 
frameldinger/ukendte mails til vores mailliste.  

Endnu en gang må jeg beklage rigtig mange gange, men grundet regeringens stramninger på 
reglen om dataoplysninger er vi blevet tvunget til at sætte vores medlemmer til aktivt selv at gøre 
noget for at få oplysninger om, hvad der sker i foreningen - vi har ikke umiddelbart kunnet finde en 
anden løsning. 

Tegningerne over vores drænsystem blev endeligt godkendt i 2021. Jeg har dem både i 
papirform og som en elektronisk kopi liggende blandt bestyrelsesmaterialet – LVS har også fået en 
elektronisk kopi. I den forbindelse er det endvidere lykkedes at lave en aftale med netop LVS, så de 
sørger for, at Jens Kristian ved Vejlby kloakservice hvert år får 2 sæt friske tegninger. Igen slipper 
bestyrelsen lidt lettere om ved vores opgaver. 

Med hensyn til vedligeholdelse og service på pumperne og drænsystemet har vi fået en god 
aftale med LVS. Tingene kører egentligt automatisk, men jeg har dog stadig givet dem et ring og 
sendt en påmindelses e-mail, når kalenderen nærmer sig tiden til start/stop af pumperne – blot for 
lige som en ekstra sikring. LVS har de samme pumpetyper, som vi har, i deres maskinpark, så de 
har også ekstra af alle de vigtige reservedele samtid med, at deres teknikere kender pumperne. 
Skulle vi en dag være så uheldige, at en pumpe går i stykker og ikke kan laves, så har LVS endda 
reservepumper, som de kan indsætte, mens vores egne er til reparation. Denne aftale bevirker, at 
man som bestyrelsensmedlem ikke behøver en ingeniør uddannelse eller en masse teknisk viden 
om pumperne, og man skal heller ikke tænke i at få bestilt service og reparationer, eller om vi har 
de rigtige reservedele. Endvidere vil det fremover derfor være minimalt, vi får behov for at trække 
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Flygt her op fra Kolding. – denne post er nok et af de dybeste fodspor, det lykkedes mig at slippe 
for at træde ned i. 

Jeg modtager løbende statusopgørelser med både måleraflæsninger på brugte kWt samt antal 
pumpede m3 vand fra alle pumperne. 

Bestyrelsen er derfor blevet enig om, at vi ikke længere behøver at drøne rundt og dobbelttjekke 
tallene, som Bendt tidligere gjorde. Jeg får også løbende udskrifter fra grundvandsmåleren, og det 
ser det hele egentligt ganske fornuftigt ud - lige på nær, når vi bliver ramt af en storm.  

Det må dog lige pointeres, at vores drænsystem IKKE sænker grundvandet yderligere. Det har 
udelukkende til formål at holde et mere ensartet generelt niveau på grundvandspejlet.  

Så nej - man kan ikke søge erstatning for, at grundvandet er sunket.   

Vi kan selvfølgelig heller ikke tømme Vesterhavet for vand, så når vejret for alvor viser sig fra den 
stygge side, bliver havet stadig presset gennem diget forskellige steder, og pumperne kommer på 
overarbejde, hvis så afvandingskanalerne allerede er ved at flyde over, så kan pumperne heller ikke 
flytte mere vand, som derfor finder alternative måder at komme væk. 

Når panikken breder sig i forbindelse med en evt. oversvømmelse eller lignende, så er Jens 
Kristian fra Vejlby Kloakservice kun et opkald væk, og han springer som et kådt forårskid til vores 
undsætning. Jeg er til dato meget imponeret over, hvor hurtigt han får løst problemerne - oftest 
klarer vi tingene over telefonen, ellers tager Jens Kristian kontakt med Flemming Andersen fra LVS 
– når de to så er nået frem til en løsning, får jeg et opkald, hvor de råder mig til en løsning. Den 
endelige aftale, får vi begge på skrift i form af en e-mal og  - vupti problemet bliver løst… så let er 
det at være bestyrelsesmedlem i dag. 

Vi kommer desværre nok aldrig af med risikoen for periodevis oversvømmelse i vores område, men 
vi kunne blive varslet bedre. Derfor foreslår jeg at få lavet flere steder med grundvandsmålere i 
området … specielt på de kritiske steder vi på nuværende tidspunkt kender til. 

Stormen i februar i år bevirkede desværre endnu et oversvømmelsesproblem - havet var trængt 
igennem et ny sted i diget. Vores drænsystem kunne ikke flytte vandet i afvandingskanalen, så 
også denne gang fandt vandet selv en vej væk - ved at skyde et dæksel ovenud af en drænbrønd i 
vejen. 

Steen Jørgensen feriehuse havde konstateret opsivende vand i vejen samt kraftig oversvømmelse 
på flere grunde på Byskovvej. SJ satte hurtigt Nørgård Fliser på sagen og stod kun tilbage med 
spørgsmålet om, hvem som skulle betale regningen. LVS undersøgte ligeledes området, fandt frem 
til årsagen og kontaktede mig, da der var et stort okker indhold i vandet, og de ikke havde brud på 
deres kloaksystem. 
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Øjeblikkelig fik jeg sat Vejlby kloakservice ind i problematikken, og sammen med LVS nåede vi frem 
til en beslutning om at sænke start/stop punktet på dp12, da vandspejlet var 20 cm for højt i 
afvandingskanalen. Efterfølgende valgte jeg at acceptere at betalingsbyrden i sagen faldt på Vrist 
Pumpelag. 

Endelig kan jeg meddele at Vrist pumpelag nu er ejere af matriklerne, hvor vores 
pumpestationer er - alle papirer er endelig blevet underskrevet og tinglyst. Bestyrelsen mangler 
nu blot at finde en løsning på vedligeholdelsen på matriklerne, så de ikke fuldstændigt vokser til. 
Men det må være til at finde ud af – specielt efter vi har lettet bestyrelsesarbejdet på mange andre 
områder, så finder vi nu nok også en god løsning denne gang. 

Alt i alt vil jeg tillade mig at sige, at bestyrelsesarbejde er blevet en del lettere nu i forhold til 
tidligere. 

Årets valg 
• I år har vi atter 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Ejvind stiller gerne op til genvalg. Svend vil 

gerne lige mærker efter i maven og giver besked om sin beslutning, når vi kommer til den del 
af dagsordenen i dag. 

• Vores 2 suppleanter Rasmus og Runa vil begge gerne opstille til genvalg. Runa stiller endda 
også gerne op som kandidat til bestyrelsen. 

• Vores revisor Mikael genopstiller ligeledes, men desværre ønsker vores revisor suppleant Keld 
Koldby ikke genvalg, så vi mangler et par suppleant kandidater, men som jeg har nævnt 
tidligere … kan vi sige det i kor? … “Bestyrelsesarbejde er dæleme blevet let” 

Derfor håber jeg inderligt, at vi blandt vores medlemmer i dag ser lidt flere modige hænder i 
vejret, end da jeg selv blev valgt ind i bestyrelsen, som eneste kandidat - jeg vil da lige tilføje, 
at det nu er ganske hyggeligt at mødes til bestyrelsesmøderne. 

Jeg er vist nået hele vejen igennem, hvad jeg havde at fortælle, så for ikke at stå og fyre dobbelt 
konfekt af, vil jeg overlade den økonomiske del til til vores kasserer Karsten Damm. 

Formand Tina Lund 
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