
 

 

  Nyhedsbrev september 2011. 

Pumpelag: 
Så er oprettelse af de 2 pumpelag ved at være i den afgørende fase.                                                              
Lemvig byråd har vedtaget at der oprettes et pumpelag for Vejlby og et for Vrist området. 
Endvidere er udkast til vedtægter ligeledes udarbejdet og der vil snart blive indkaldt til stiftende 
generalforsamling med valg af repræsentanter i de 2 bestyrelser. 
Det har været en lang proces med rigtige mange møder mellem grundejerforeningernes bestyrelser 
i området med Lemvig Kommune og embedsmænd fra kommunen. 
Det har foregået i en konstruktiv atmosfære og der er min overbevisning at det kommer til hele området til 
gode i tiden fremover når vi ser tilbage på en af de vådeste somre i mands minde. 
Den  minder os om at det gælder om at fremtidssikre afvanding  af overfladevand i området så vi 
fremadrettet kan komme tørskoet  ud til vores sommerhuse. 
Se brevet fra Claus Borg, Lemvig Kommune som er lagt på hjemmesiden. 
 
 Hjertestarter: 
Vi er i samarbejde med Grundejerforeningen Vejlby Strand givet et bidrag til en hjertestarter som er 
placeret i EDC huset ved Sparkøbmanden, Vejlby Klit. 
Jeg håber snarest at kunne informere nærmer om hvordan de nærmer tiltag bliver for anvendelse, kontakt 
personer m.v. 
Vi har støttet denne gode ide med 4.000 kr. som bestyrelsen har vedtaget at bidrage med. 
 
Støvdæmpning på vores veje: 
På generalforsamlingen i maj drøftede vi muligheden for at vande med et støvdæmpende middel på 
vejene. 
Det har vi i bestyrelsen valgt at skrinlægge indtil videre på grund af økonomien, da det er meget dyr og at 
der skal genbehandles hvert år. 
 
Bevoksning: 
Vi skal have klippet bevoksningen langs vejene, både de gennemgående og stikvejene. 
Der er flere steder det hænger ud over vejene og hvis vi ikke får det gjort kommer der garanteret snart 
klager fra dagrenovationen som skal rundt med lastbilen. I den forbindelse vil jeg bede de enkelte 
grundejer til lige at tjekke ved deres grund, ud mod vejene om der er noget der skal ”studses”  
 
Generelt:  
Efter en hård vinter 2010/2011 oplevede vi, som nævnt, den vådeste sommer siden 1980.  
Trods det har der været mange grundejer og gæster i sommerhusene hen over sommeren og selv i sådan 
vejr er vores område jo fantastisk at være ude i. 
 
 
Bjarne Leth 
Formand. 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


