
Formandens beretning for Vejlby Pumpelag af 2011 

 
Dette er den første beretning, efter den stiftende generalforsamling d. 01.12.2011 i Harboøre Centeret 

På den stiftende generalforsamling blev følgende valgt: 

Jørgen Kjeldmand Jensen med 52 stemmer 

Aksel Nielsen med 78 stemmer 

Svend Aage Nielsen med 82 stemmer 

Peter Pætau med 91 stemmer 

Carsten Johansen med 101 stemmer 

Poul Olsen (44 stemmer)og Bjarne Leth(24 stemmer) ønskede ikke at stille op som suppleanter 

Christian Langer og I.C. Abildtrup blev valgt som suppleanter. 

Inger-Grethe Eger og Orla Andersen blev valgt som revisor og revisor suppleant. 

Efter den stiftende generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

Formand: Carsten Johansen 

Næstformand: Jørgen Kjeldmand Jensen 

Kasser: Peter Pætau 

Sekretær: Svend Aage Nielsen 

Menigt bestyrelsesmedlem: Aksel Nielsen   

Der er afholdt et bestyrelsesmøde med følgende agenda: 

 Her er så den forløbelige agenda: 

1. Gennemgang de tilrettede vedtægter, udsendt af Carsten 
2. Gennemgang af forretningsordenen, Udsendt af Carsten 
3. Gennemgang af licitationsmaterialet, Carsten har det med til mødet 
4. Diverse mail korrespondance med Lemvig kommune, Carsten har diverse mail med til mødet 
5. Økonomi, herunder bankforbindelse, vi kan få et a-conto beløb fra Lemvig kommune på 100Kkr 
6. Hvad er det pumpelaget får ansvaret for? 
7. Møde med Jesper Primdal, Lemvig Vand og forsyning? 
8. Forberedelse af både den ekstraordinær og den ordinære generalforsamling 
9. Lodtrækning af hvem der skal på valg 
10. Næste møde, datoer og sted 
11. Evt. 

Derudover har der været holdt et møde mellem formanden for Vejlby Pumpelag Lemvig kommune (Claus Borg)og 

Vejlby Klitplantage(Bjarne Leth og Christian Langer), dette møde blev holdt på Lemvig Rådhus, d. 20-12-2011 under 

kommunens ledelse, dette mødes formål var at undgå en retssag mellem Lemvig kommune og Vejlby Klitplantage, 

set i forhold til lovligheden af den stiftende generalforsamling.   

Mødet endte med at Vejlby Klitplantage vil hjem og tænke over sagen, det samme ville Vejlby Pumpelag. 

Efterfølgende er der sendt et forslag, til Lemvig kommune og Vejlby Klitplantage, i et forsøg på at opnå et forlig, fra 

Vejlby Pumpelag. 

Hej begge 

Jeg har nu også haft tilbagemeldingerne/referatet diskuteret med resten af bestyrelsen, og vi er kommet frem til 

følgende 

Jeg har hold et tlf. møde med Pumpelagets bestyrelse, vi har sammensat denne tekst, I skal ikke læse det som om vi 

ikke vil gå åbent ind i dette, og forsøge at få det til at glide, men de tilretninger og referatet fra vores møde d. 

20.12.2011, gør at vi nu må holde fast i den stiftende generalforsamlings beslutninger. 

 Sagen har nu været drøftet grundigt i bestyrelsen 

 Bestyrelsen mener ikke, at man som udgangspunkt blot kan acceptere at "alle og enhver" (Bjarne Leth) kan 
deltage som observatør ved bestyrelsesmøderne. 



 At vi i den givne situation finder det naturligt, at de valgte suppleanter (Christian Langer og I.C. Abildtrup) 
kan deltage (og dermed er Vejlby Klitplantage jo repræsenteret og kan følge arbejdet helt tæt), dette tilbud 
gælder selvfølgelig begge suppleanter og ikke andre. 

 At den nuværende bestyrelse selvfølgelig ikke har noget at indvende imod at alle 3 grundejerforeninger er 
repræsenteret i bestyrelsen for pumpelaget, men at dette spørgsmål som udgangspunkt, alene vedrører 
fremtidige valg til bestyrelsen. Det er dermed også medlemmerne af pumpelaget, der ifølge vedtægterne, 
alene beslutter sammensætningen af bestyrelsen gennem de demokratiske valg. Bliver den ene eller anden 
grundejerforening ikke repræsenteret i bestyrelsen, er dette ikke ensbetydende med, at der skal deltage 
suppleanter eller andre ikke direkte valgte, i det fremtidige bestyrelsesarbejde i pumpelaget.   

 At denne beslutning i høj grad bygger på et ønske om fremtidigt godt samarbejde, og ikke mindst i respekt 
for, at alle bidragspligtige medlemmer, har krav på en ensartet behandling og ensartet underretning om 
bestyrelsesarbejdet i Vejlby Pumpelag. 

 At bestyrelsen i Vejlby Pumpelag med denne beslutning ikke har foretaget et "fravalg af Bjarne Leth" eller et 
"tilvalg af Christian Langer" som observatør. Der er altså ikke tale om en "personsag". 

 Det er bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsen har et ansvar for at varetage det samlede pumpelags 
interesser, og at det er væsentligt, at beslutninger træffes på dette grundlag, uden skelen til om man er 
medlem af den ene eller anden grundejerforening. 

 Bestyrelsen ikke ønsker, at der af Vejlby Klitplantage søges anlagt nogen retssag, der eventuelt kan forsinke 
udførelsen af både kloak- og drænanlæg, men at man omvendt heller ikke ønsker at blande sig i dette 
spørgsmål, der efter bestyrelsens opfattelse, alene er et spørgsmål mellem Lemvig kommune og Vejlby 
Klitplantage. 

 

Ovenstående skal ses i lyset af at, der ikke vil være nogen grundejere der vil kunne stille spørgsmålstegn ved 

lovligheden af dette. 

Endvidere er der jo kun 2½ måned til den ordinære generalforsamling. 

 Derfor dette skriv…. 

Vh Carsten 

Dette forslag blev afvist af Vejlby Klitplantage med følgende kommentar  

Hej Carsten og Claus. 

Nedenstående er taget af notam. 

Vi vil snarest afholde bestyrelsesmøde i vores grundejerforening og beslutte det videre forløb 

m.h.s. til den stiftende generalforsamling lovlighed ud fra tidligere beskrivelser, samt undersøge  

om det juridisk kan pålægges grundejer med en kvotehøjde på 2,5 og derover at betale til udvidelse af 

drænsystemet i områder hvor der faktisk ikke udføres yderligere dræn. 

 

Disse tiltag skal ikke ses som et ”surt opstød” men en reaktion på det ”samarbejde” der ligges op til fra den 

”valgte” bestyrelse i pumpelaget. 

For god ordens skyld skal jeg lige gøre Carsten Johansen opmærksom på at kloakeringen, mig bevist ikke hører under 

pumpelaget regi. 

Mvh. 

Bjarne Leth. 

PS. Claus, vil du oplyse mig om hvem der sidder med budgettet på anlægsudgifter på drænsystemet i Vejlby området 

i Lemvig Kommune. 

 

Derefter tog hele sagen en drejning, nye møder mellem Vejlby Klitplantage og Lemvig kommune, efterfølgende 

endnu flere møder med Vejlby Pumpelag og Lemvig kommune og endelig d. 09.02.2012 modtog vi så følgende 

invitation… 



 

Hej Carsten 

Vi har som bekendt haft et møde med Bjarne Leth og Christian Langer i dag. De fremfører en række punkter omkring 

stiftelsen af pumpelaget, som de er utilfredse med, og som de ikke mener er lovmedholdelige. 

Vi vil gerne invitere bestyrelsen for Vejlby Pumpelag til et møde om sagen, med henblik på at orientere om sagens 

status, og for at drøfte evt. scenarier for det videre forløb. 

 

Ved mødet deltager Udvalgsformand Jørgen Nørby, Jesper Primdal fra Lemvig Forsyning, samt Poul Aagaard og Claus 

Borg fra Miljøafdelingen. 

Mødet afholdes tirsdag den 21. februar kl. 16:00 på Lemvig Rådhus. 

 

Vi håber meget at I vil afse tid til mødet. 

 

Vil du videreformidle invitationen til de øvrige bestyrelsesmedlemmer? 

Med venlig hilsen 

Claus Borg 

 

Hej Carsten, Bjarne og Jørgen 

Jeg har netop talt med Bjarne, som oplyser at bestyrelsen i grundejerforeningen er indstillet på at finde en 

konstruktiv løsning, så projektet omkring dræningen kan forsætte uden ophold. Udgangspunktet er en forventning 

om at bestyrelsens forslag om en udvidelse af bestyrelsen forsat anbefales, samt en forventning om en form for 

sikring af, at alle grundejerforeninger- i det mindste i en opstartsperiode er repræsenteret i bestyrelsen for 

pumpelaget. 

Grundejerforeningen (Bjarne og Christian) vil gerne (som foreslået af Jørgen Nørby) have et møde med bestyrelsen 

for pumpelaget- med henblik på at rydde misforståelser af vejen og ”begrave stridsøksen”. Lemvig Kommune vil 

gerne være vært og deltage i dette møde, og vil foreslå den 14. marts kl. 16- altså næste onsdag. Kan I det? 

Mvh Claus 

  

På disse møder blev aftalen så født, med de vedtægtsændringer, som I alle sikkert har hørt om de sidste to fredage. 

Dette var det muliges kunst, uden at der ville komme en retssag. 

Så meget af den energi der skulle være brugt i Vejlby Pumpelags interesse, er brugt på at få afværget en retssag 

mellem Lemvig kommune og Vejlby Klitplantage. 

Et af kompromiserne var bland andet, at Aksel Nielsen udtrådte af bestyrelsen og Christian Langer indtrådte. 

Jeg vil gerne takke Aksel for denne gestus, som gjorde at vi kunne komme videre.  

Det af at få udarbejdet nye vedtægter, forretningsorden, honoraraftale, nye digitale kort over de tre valgområder, 

planlægge tre generalforsamlinger, to ekstraordinære og en ordinær, opdatere alle i bestyrelsen, opdatere 

hjemmesiden, svare på grundejeres spørgsmål omkring økonomi/dræning, deltage i diverse møder med Lemvig 

kommune og andre, har virkelig drænet for energi. 

Mange af disse timer er IKKE brugt på opgaver i Vejlby Pumpelag, men på kompromiser, så vi undgik retssagen.     

Nok om det!! 

Der har også været tid til et par enkelte møder, med Lemvig Vand og Spildevand omkring drænprojektet i Vejlby og 

Vrist. 

Det har været rigtig gode og konstruktive møder hvor begge parter har fået afklaret rammer og regler, samt fundet 

en god form, for det fremtidige samarbejde. Yderlig er der et rigtig godt samarbejde med Vrist pumpelag, det gør at 



vi med 2 pumpelag, står meget stærkere over for både Lemvig Vand og Spildevand, samt den entreprenør som skal 

udføre arbejdet. 

Vi har gjort meget for at holde Jer informeret om hvad der sker i projektet, på vores hjemmeside Vejlby-

pumpelag.dk, jeg håber at I alle har fulgt med i dette. 

Her ligger også denne beretning, efter generalforsamlingen, samt den power point som er brugt i dag. 

Her finder du også vores vedtægter, forretningsorden, honoraraftale, samt diverse referater og budgetforslag. 

Det er på hjemmesiden, at du får den nyeste info, på den hurtigste måde, husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev. 

Således beretningen 

Formand 

Carsten Johansen 

 


