
 

 

  Nyhedsbrev December 2011. 

Pumpelaget Vejlby. 
Den 1 december 2011 var der stiftende generalforsamling til det nye pumpelag. 
Det var Lemvig Kommune der havde indkaldt til denne og alle grundejer var indkaldt pr. brev som var sendt 
direkte til respektive privatadresser. 
Der var mødt ca. 70 grundejer op til mødet. 
Christian Langer og undertegnede deltog fra vores bestyrelse. 
Det var noget af en oplevelse det vi var vidne til ved mødet hvor man tillod at man kunne opstille 
kandidater til bestyrelsen på selve generalforsamlingen trods man i det brev der var udsendt til hver enkelt 
grundejer var dead –line for tilmelding den 28.11.2011. 
En stillede op og blev valgt, hvilket efter vores mening ikke er lovligt valgt. 
 
Samtidig florerede der ca. 75 ”fuldmagter” som de 2 grundejerforeninger Vejlby Klit og Vejlby Strand havde 
bedt deres medlemmer om at sende til bestyrelserne hvis de ikke mødte op til selve mødet. 
Det havde åbenbart det formål at holde Vejlby Klitplantage ude af bestyrelsen for det nye pumpelag. 
Jeg har efter følgende rettet henvendelse til Claus Borg  Miljøchef,  Lemvig Kommune, vedr. de forhold og  
og meddelt ham at vi, bestyrelsen i grundejerforeningen Vejlby Klitplantage, at den stiftende 
generalforsamling ikke er lovligt/juridisk gennemført. 
Vi har fastholdt over for Lemvig Kommune at den stiftende generalforsamling ikke er juridisk korrekt 
gennem ført og forbeholdte os ret til at få dette afprøvet ved domstolene    
 
Claus Borg indkaldte os Christian Langer og undertegnede til møde på Rådhuset hvor den nye 
bestyrelsesformand Carsten Johansen for pumpelaget også deltog. 
Baggrunden for at vi skulle holdes ude var den at der var rygter om at jeg ikke mente der skulle betales 
samme bidrag af grundejerne men betales efter højdekvote. 
Intet er mere forkert idet jeg i sin tid tog forbehold over for var den at formanden for grundejerforeningen 
Sletten i Vrist, Svend Aage Larsen ville at der skulle oprettes EN pumpelag for hele området og at alle 
anlægs udgifter skulle deles ud ens på alle grundejer. 
Anlægsudgifterne i Vrist området er betydelig højere og jeg mente ikke vi skulle betale til Vrist området 
hvor der er grunde der næsten bliver oversvømmet i tæt tåge. 
Det er nu også gået op for de to andre grundejerforeningers bestyrelse og der er på mødet aftalt at jeg 
modtager alle informationer fra bestyrelsen i pumpelaget og fra Lemvig Kommune. 
Jeg deltager i bestyrelsesmøderne frem til den ordinære generalforsamling som skal være afholdt inden 
udgangen af april 2012, hvor der er aftalt en hensigtserklæring om at vi bliver repræsenteret i bestyrelsen. 
Det har ingen mening at vores godt 180 grundejer ikke er repræsenteret i den bestyrelse da gravearbejdet 
og de gener det medfører, samt det økonomiske aspekt ikke at forglemme vil være af yderste vigtighed vi 
sidder i den bestyrelse og har indflydelse når der skal planlægges m.v. 
Jeg vil på vores generalforsamling den 5 maj 2012 give en fyldestgørende redegørelse for hele det flow der 
har været ved oprettelsen af pumpelaget. 
 
 
 



Generelt: 
De voldsomme storme her i efteråret har spist god af sandet på stranden og ”bidt” i klitterne. 
Kystdirektoratet holder øje med udviklingen og jeg er helt sikker på der bliver kyst fodret hvis der skulle 
Være behov her til foråret. 
 
Lyspunktet her i den mørke tid er den at det ser ud til at vi får en mildere vinter end de to for gående, men 
sne undgår vi næppe og skulle det komme bliver ”hovedvejene” i vores område ryddet som det er aftalt 
med vores entreprenør som holder vejene i øvrigt. 
 
Her til slut vil vi fra Bestyrelsen ønske alle grundejer et rigtig Godt NYTÅR, og på gensyn til vores 
generalforsamling den 5 maj 2012 
 
 
Bjarne Leth 
Formand. 
 
  
 
 
 

 

 

 

 


