
 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 15   lørdag den 16/8 kl 14.00 

Besigtigelse af området  ved Vejlby Enge, syd for Bjergehusvej var opstarten til dette møde.   

Fin havde lavet kortmateriale til os og IC gennemgik de forskellige afvandingskanaler,  vandforløb 
og pumper. Herefter fortsatte vi til Slusen ved Strande bro og området med trykledningens udløb i 
vandløbet mellem Ferring Sø og Søndervese. IC forklarede de forskellige muligheder der var i 
området, blandt andet en eksisterende kanal med rørgennemføring under jernbanen samt evt. 
mulighed for etablering af rodzoneanlæg mellem Jernbanen og Strandvejen.                                 
Mødet fortsatte herefter kl 15.30 ved  I. C. Abildtrup, Fiskergården i Vejlby.                                       
Det blev besluttet at Vejlby Pumpelag ikke ville overtage yderligere grøfter og pumpestationer. 

Dagsorden 

1 Referat fra sidste Bestyrelsesmøde blev kommenteret og godkendt. 

2 A.       Møde med LVS 28/4 -2014 omkring pumpestation 1-2 & 5. 

 Mødedeltagere I.C. Abildtrup og Chr Langer. Fra Obicom Mikael Huber. 
 Fra LVS  Albert Jensen og Dan Hviid Nielsen,. Fra Flygt Thomas Carøe. 

 Der er aftalt spuling og TV inspektion af drænledning mellem DP1og DP2. 

 Der er efterfølgende etableret ekstra parallelledning mellem DP1 og DP2. 

 Endelig aflevering sker ved afslutning af Etape 9.                                    
 Ovenstående er skriftligt bekræftet af Obicon. 

 B:      Møde med LVS  den 1/7 -2014 omkring Etape 8 og etape 9 , Licitation m.m. 

 Mødedeltagere:   Obicom v Michael Huber, fra LVS Gitte Guldberg, Bjarne Pedersen, 
 og Albert Jensen, fra Pumpelaget I.C. Abildtrup, Fin Vandborg og Jens Balle. 

 Mikael Huber gennemgik udkast til projektet, der blev justeret lidt så det nu er ved at 
 være klar til udsendelse i licitation i dette efterår.. Udbudsmateriale vil blive sendt til 
 Pumpelaget. Arbejdet udføres i 2015 0g 2016. 

 TV –inspektion af drænledninger udføres som stikprøver. Udbudsmateriale vil blive 
 sendt til Pumpelaget. Tidligere aftale med LVS og Pumpelaget er  gældende.   

 Fra Pumpelaget var der følgende bemærkninger:  
 Pullerter mangler ved pumpestaionen på Merchantvej, der skal kontrolleres at der 
 er opsat prelplader  på etape 1,2,3, og 4.  Albert Jensen LVS følger op på dette. 

 I. C. oplyste at pumpelaget ønsker, at deltage i kommende byggemøder.   

http://www.vejlby-pumpelag.dk/


3 Vedr. Harboøreland 

 A.   Vejlby Enge Anlæg (er i høring p. t. ) 

 Dette punkt blev behandlet under ”Besigtigelse af Vejlby Enge.  

. B.    Vedr. digelagene. 

 Som bekendt vil Lemvig kommune erstatte Harboøre Søndre Digelag, Harboøre 
 Nordre Digelag  og Plet Enge digelag  med et nyt stort digelag. Formålet er at 
 beskytte grundejerne mod vandindtrængen fra Limfjorden, dels ved forstærkning af 
 eksisterende digeanlæg og etablering af kraftig pumpestation  ved Hygum Nor.  

 

4 Økonomi blev gennemgået af Fin Vandborg og forløber tilfredsstillende,  
 med et rigtig godt likviditetsflow. 

5  I. C. Abildtrup har solgt sine sommerhusgrunde og fratræder som formand.   
  Bestyrelsen har konstitueret sig med Knud Aage Nielsen som formand, og  
  vor 1. suppleant vil blive indkaldt. Peter Pætau foreslog at I.C. kunne blive    
  konsulent. Dette blev vedtaget, så  I. C.  har lovet at være behjælpelig med  
  visse opgaver som konsulent. Tak for dette, det er godt at kunne trække på hans 
  erfaringer fra området.  

6 Fastsættelse af næste mødedato vil ske efter licitation for etape 8 & 9. 

7 Eventuelt,  ingen bemærkninger. 
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