
Formandens beretning til ordinær generalforsamling. 

Fredag 25 september 2020 i Harboøre Centeret. 

Startende med det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen der 

blev afholdt 08.06.2019. 

Konstitueringen af bestyrelsen blev formand Knud Aage Nielsen. 

Næstformand Aksel Nielsen. Kasserer Fin Vandborg. Referent Carsten 

Johansen. Bestyrelsesmedlem. Christian Langer. 

Fra sidste generalforsamling blev der i forbindelse med rørlægningen af 

grøfterne gjort opmærksom på af ejeren af Bjergehusvej. 1 at der 

manglede 2 skelpæle og blive sået noget græs. Der har været en 

landmåler ude sætte de to skelpæle så vi var sikre på at de står korrekt og 

græsset det gror. Har ikke hørt andet en godt om at grøfterne er blevet 

lukket. 

På sidst afholdte generalforsamling blev vores nye vedtægter vedtaget. 

Og i den forbindelse er vedtægterne også blevet tinglyst på alle matrikler 

som er medlem af pumpelaget. Så mangler der kun tinglysning af vores 11 

pumpestationer og grunden de står på så pumpelaget har papir på at vi 

ejer dette. Det er i fuld gang sidste gang jeg spurgte til det hvis det går i 

orden inden vores generalforsamling skulle jeg nok få en melding om 

dette.  

Da der er byggeaktiviteter og der bliver udstykket grunde fra eksisterende 

dobbelt grunde skal de jo også være bidragspligtige medlemmer af 

pumpelaget. Det står i vores vedtægter §4.stk.1.Anlægetsbidraget 

fastsættes til det bidrag, som de eksisterende ejendomme betalte ved 

lagets etablering. Anlægsbidraget reguleres årligt hver den 1.januar efter 

nettoprisindekset for juli måned i det foregående år. Fin vil komme 

nærmere ind på formlen i forbindelse med regnskabet. 



 Der har været problemer på strækningen ude på engen det er 

drænledningen der løber fra vejen ned til slæbestedet og til Neerlandiavej 

først en melding at vandet stod op af en brønd ved Neerlandiavej så jeg 

fik Vejlby Kloakservice med ud og se på det han fik en ud og spule rørene 

op til dp2. Senere skete det samme i den anden ende så måtte vi have fat 

i en til at spule i den anden ende begge gange blev der nævnt at der var 

senegræs i rørene. Hvad det kan skyldes om det er for at der er for lidt 

gennemløb i rørene på denne strækning. De to pumper er nok dem der 

kører mindst det kan jeg se når jeg aflæser dem er der kun brugt 5kw det 

er det der bruges til systemet. For at være på forkant med dette bliver 

denne strækning spulet hver år det er billigere når de er her. 

Vi har lige fået spulet Vejlby Klit området der var ingen bemærkninger fra 

ham der spulede rørene det er den samme mand der har gjort siden 

starten så han er kendt med systemet. Vores pumper kører uden 

problemer. Der bliver service på dem som står for tur i år. Og som jeg nok 

har nævnt før følges strøm og pumpernes drift hver måned. 

Strømforbruget aflæses manuelt hver måned. Drift tiderne på pumperne 

får jeg en gang om måneden fra LVS så der kan der også følges om der er 

noget uregelmæssigt der. 

Derfor har vi også strømforbruget for 2019 der er brugt 66310kw. Og 

gennem flowmåleren er der målt 73653kbm. Som er pumpet væk fra 

området. Men det har jo også regnet i 2019. Ifølge DMI´s målestation i 

Thyborøn som er den nærmeste vores område er der faldet 

10223mm.Har læst at Vrist pumpelag i samme periode har pumpet 

765000kbm gennem deres Flowmåler det er noget mere en vi har.  

Vi har i perioden siden sidste generalforsamling afholdt 4 

bestyrelsesmøder. 

Økonomien har jeg ikke berørt der er jo et punkt i dagsordenen til dette.                                                               

 



Jeg vil gerne når i går tur i området hører noget som syntes lyder 

mærkelig eller larmer eller andet mistænkelig 

ved pumpestationerne vores er dem der står DP og så et 

tal. Så kontakt mig så kan jeg få kontaktet de rette folk og få det rettet. 

Jeg vil slutte min beretning med at takke bestyrelsen for et godt 

samarbejde i pumpelaget i årets løb. 

 

Knud Aage Nielsen. 

Formand.  

Vejlby Pumpelag. 


