
1 
 

Vedtægt for Gjellersø Pumpelag 
 
 
 

§ 1 
 

PUMPELAGETS OPRETTELSE 
 
1: Digelaget Gjellersø 

I henhold til Ringkjøbing amtsråds beslutning den 26. februar 1903 er i overenstemmelse med lov nr. 53 af 
10. april 1874 oprettet ”Digelaget for Engdraget ved Vester og Geller søer”, hvortil vedtægt er udarbejdet og 
stadfæstet af Ringkjøbing amt den 28. Maj 1903. 

Ved kendelse af 2. juni 1958 afsagt af afvandingskommisionen for Ringkjøbing amtsrådskreds vedrørende 
afvandingen af Vestersø udgik af digelagets ejendom digestrækningen foran Vestersø, og samtidig udgik de 
under landvindingslaget Vestersø hørende arealer af digelagets partsfordelingsliste. Tillige ændredes 
digelagets navn til ”Digelaget Gellersø”, hvorefter vedtægt af 27. februar 1958 blev stadfæstet af amtsrådet 
efter indstilling af afvandingskommisionen. 

Diget yder beskyttelse mod højvande i Limfjorden for områderne umiddelbart rundt om søen samt 
sommerhusområdet. 

 

2: Landvindingslaget Gellersø 

Landvindingslaget Gellersø er oprettet i henhold til lov om landvinding (lovbekendtgørelse nr. 153 af 30. 
april 1953) ved landbrugsministeriets resolution af 6. april 1954 og ved kendelse af 24. april 1956 afsagt af 
afvandingskommisionen for Ringkjøbing amtsrådskreds er vedtægt af samme dato stadfæstet af 
afvandingskommisionen efter forhandling med amtsrådet. 

Landvindingslagets formål er at yde beskyttelse mod højvande i Geller sø samt tilvejebringe og sikre 
afvandingsforhold på de interesserede arealer, således at en fordelagtig landøkonomisk udnyttelse ag disse 
muliggøres. 

 

3: Pumpelaget Gjellersø 

I landvæsenskommisionens kendelse af 17. maj 1983 i sag LKV 27/1982 L angående grundvandssænkning i 
Gjeller Odde sommerhusområde, Lemvig kommune er det bestemt, at digelaget Gjeller Sø og 
Landvindingslaget Gjeller Sø skal sammenlægges til et lag: ”Pumpelaget Gjellersø”. 

De tidligere vedtægter erstattes herefter af nærværende vedtægt, der efter ikrafttrædelse af ny vandløbslov d. 
1. november 1983 er vedtaget af Ringkjøbing amtsråd den 23. august 1985. 

Pumpelagets værneting er retskreds 64, Lemvig. 
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§ 2 

 

FORTEGNELSE OVER PUMPELAGETS ANLÆG OG EJENDOMME 

De anlæg, der hører til pumpelaget er angivet i det følgende: 

De anførte koter er angivet i forhold tilDansk Normal Nul (D.N.N.). Nivellementet er knyttet til følgende 
fikspunkter: 

1. Matr. nr. 7c Vadskærgård Hovedgård, Tørring Sogn. 
Geodætisk instituts nr. 126-15-9016 Bolt i stuehusets østre gavl, kote 1, 16. 

2. Matr. nr. 49a Vadskærgård Hovedgård, Tørring Sogn. 
Geodætisk instituts nr. 126-15-9017 Plade i stuehuset østre gavl, kote 3, 09. 

1: Digeanlæg 

1. Dige/højt tærræn fra Underbjerg øst og nord om Gjeller sø, ca. til det vestre skel for matr. nr. 21b 
Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn, hvor diget forsætter under landvindingslaget Vestersøs 
vedligeholdelse. 
 
Der foreligger oprindeligt ingen bestemmelser om eller beskrivelse af digets placering, dimensioner, 
koter m. v. Digets placering fremgår af vedhæftede tegning. Diget skal fremover vedligeholdes efter 
følgende bestemmelser om koter og dimensioner, jfr. § 7, 2. afsnit.   
 

Afstand 
m 

Kronekote 
m 

Kronebredde 
m 

Anlæg 
Ud             Ind 

Bemærkninger 

0 x x x x Endepunkt ved Gjelleroddevej 

20 
500 

 
2,00 

 
3,0 

 
3,0 

 
3,0  

Knæk 
Sluse/kanal fra Gellersø og vejoverkørsel 

1015 
1090 

 
X 

 
X 

 
x 

 
X 

Vejoverkørsel 

     Højt terræn 

1150 X X X x  

1150 
1281 
1484 

X 
2,00 
X 

X 
3,0 
X 

X 
3,0 
X 

X 
3,0 
X 

 
Vejoverkørsel 

     Højt terræn 

1716 
2042 

X X X X  

 
2326 
 
2996 

2,00 
X 
2,50 
X 

3,0 
X 
3,0 
X 

3,0 
X 
4,0 
X 

3,0 
X 
2,0 
X 

Vej på dige 
 

Dige langs fjord 
Tilslutning til fjorddige  

under Vestersø 
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På strækningen langs fjorden mellem stationerne 2326 til 2996, hvor der ikke findes en naturlig strandvold, 
skal anlægget mod fjorden gøres jævnt faldende mellem digekronen og normalvandspejlet. 
 

2. Dige langs den sydvestlige side af Gjeller sø, herunder en 3 – 5 m  bred banket på digets indvendige 
side.  
 
Digestrækninger der tillige var omfattet af kendelsen af 24. april 1956 er udskilt af matriklen og 
skyldsat under matr. nr. 98 Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn, medens den nordlige forlængede 
digestrækning er beliggende på matr. nr. 21b og 37gæ Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn. 
 
Diget dimensioner m.v. er angivet i nedenstående tabel: 
 

Afstand fra 
begyndelsespunkt 

m 

Kronekote 
m 

Kronebredde 
m 

Anlæg 
Ud         Ind 

Banket Bemærkninger 

0 X X X X X 
5 

Nordlige endepunkt 

660 0,75 1,5 2,0 2,0 X 
3 

 

1100 X X X X X Sydlige endepunkt 

 
 

2: Pumpeanlæg 

Pumpeanlægget er beliggende på matr. nr. 21b og 37gæ Vadskærgård Hovedgård, Tørring Sogn, ved 
digeanlægget mellem Vestersø og Gjeller sø ved den nordlige ende af pumpekanalen langs Gjeller sø. 

Pumpen er en elektrisk drevet automatisk virkende propelpumpe med 200 mm afgangsrør med klap og en 
ydelse fra ca. 90 l/sek. ved 3,0 m løftehøjde og til 100 l/sek. ved 1,8 m løftehøjde. 

Det normale pumpeinterval er projekteret til at ligge fra kote -1,34 til kote -1,22 m. 

Ved pumpestationens indløb er der monteret vandstandsskala, anbragt i forhold til Dansk Normal Nul. På 
skalaen er det projekterede pumpeinterval afmærket med en udskæring, der er rødmalet. 

Pumpen drives af en 7,5 Hk 3 x 380 volt kortslutningsmotor. Strømmen hentes fra målerskab på matr. nr. 
39be, ud for skellet mellem matr. nr. 391t og 39ao, alle Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn. Indløbet til 
pumpestationen er udført som en 30 m lang 50 cm betonledning af IG rør. Foran indløbet er der monteret en 
rist for opsamling af flydegrøde. Fra pumpen er lagt en 50 cm betonledning af IG rør til en brønd i fjorddiget, 
hvorfra ledningen fortsætter ud i Nissum Bredning. I brønden er monteret en højvandsklap som yderligere 
sikkerhed udover højvandsklappen i selv pumpeanlægget.  

3: Afvandingskanal 

Afvandingskanalen er sammen med dige, banket og en 1 m bred strimmel på kanalens vestside udskilt af 
matriklen og skyldsat under matr. nr. 98 Vadskærgård Hovedgård, Tørring Sogn. 



4 
 

Kanalens dimensioner fremgår af nedenstående tabel: 

Afstand fra 
nordlige ende 
 

m 

Bundkote 
 
 

m 

Fald 
 
 

0/00 

Bund-
bredde 
 

m 

Anlæg Broers mindste dimensioner 
 

Vandslug    Frihøjde      Rørdimension 
m                 m                 m 

Bemærkninger 

0 -1,82 
-1,80 

X 
0,2 

X 
0,8 

X 
1,5 

X X x Indløbsbygværk 

550 
558 

-1,69 
 
 

X 
X 
0,2 

X 
X 
0,8 

X 
X 
 

 
 
1,5 

 
 
1,5 

 
 
0,6 

Overkørsel 

630 
886 
1054 
1068 

-1,67 
-1,62 
-1,59 
-1,58 

X 
0,2 
 
X 

X 
0,6 
 
X 

 
1,5 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

Udløb 40 cm 
Udløb 25 bl. 
Udløb 20 bl. 

Sydl. endepunkt 

 

 

4: Overkørsel 

Der er etableret overkørsel over afvandingskanalen ud for matr. nr. 77a Vadskærgård Hovedgård, Tørring 
sogn, ved rørlægning af kanalen i en 8 m lang 60 cm betonledning. 

5: Slusen ved Gjellersø 

Slusen ved Gjellersø, der omfatter slusebygværk med skod og BT-rørledning med kontraklap, fremgår af 
vedlagte detailtegning. Slusen skal sikre Gjellersø mod tilbagestuvning fra Limfjorden. 

6: Hovedledninger 

De af vedtægten omfattede hovedledninger fremgår af vedhæftede matrikelkort 1:2000. 

 

§ 3 

 

PUMPELAGETS SÆRLIGE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER. 
VEJRETTIGHEDER, SERVITUTBESTEMMELSER FOR PUMPESTATION, UDLØBSLEDNING, 
STRØMFORSYNING, HOVEDLEDNINGER OG DIGER 

1. Til drift og vedligeholdelse af de under pumpelaget hørende anlæg har laget ret færdsel på de til 
arealet førende adgangsveje. 

Laget har ret til færdsel til overkørslen over kanalen fra Gjeller Oddevej videre ad Porsevej og ind 
over matr. nr. 39be, 39a, 77a, 98, 21b og 37gæ. Laget har endvidere vejret frem til pumpestationen 
fra Lykkegårdsvej ca. 190 m mod nord over matr. nr. 50a langs østsiden af skellene mod matr. nr. 
50r, 50t og 100 til det nordvestlige skelhjørne af matr. nr. 50a. Herfra videre over matr. nr. 49a og 51 
langs det sydvestlige og nordvestlige skel af matr. nr. 49c. Herefter krydses matr. nr. 100, hvorefter 
der er adgang videre mod nord over matr. nr. 51 langs østsiden af matr. nr. 100 og langs det 
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sydøstlige skel af matr. nr. 37gæ til matr. nr. 21b (tilhører pumpelaget). Herfra direkte adgang til 
pumpestationen på matr. nr. 21b og 37gæ. 

Alle ovennævnte matr. nr. henhører under Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn. 

I øvrigt har pumpelaget i det hele i fornødent omfang ret til færdsel ind over de interesserede arealer 
mod godtgørelse af de skader, der herved måtte opstå. 

Den fremtidige vedligeholdelse af vejen beliggende på matr. nr. 49a og 50a påhviler ejerne af matr. 
nr. 49a, 50a og 21b Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn, i fællesskab. 

2. Ejeren af matr. nr. 21b, 37gæ og 98 Vadskærgård Hovedgård, Tørring Sogn, skal til enhver tid tåle 
færdsel af de personer der af pumpelaget er udpeget til at forestå drifts-, vedligeholdelses- og tilsyn 
samt reparation af pumpestationen med tilhørende ledninger. 
 

3. Kystinspektoratet har givet pumpelaget Gjeller Sø tilladelse til at anbringe udløbsledninegnpå 
søterritoriet på følgende vilkår: 
”Der må ikke uden ministeriet for offentlige arbejders forudgående tilladelse foretages ændringer af 
det godkendte anlæg 
Ledningsejeren er forpligtet til at vedligeholde anlægget i forsvarlig stand og til for egen regning af 
fjerne ledningen med tilbehør fuldstændigt, såfremt de ikke længere benyttes, såfremt den ødelægges 
og ikke istandsættes eller forholdene i øvrigt efter ministeriets skøn gør dette nødvendigt”. 
 

4. Ejerne af matr. nr. 37gæ, 21b, 51, 49a, 50a, 50v, og 39be Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn, 
skal tåle den for vedligeholdelsen af det over ejendommen nedlagte strømkabelnødvendige færdsel. 
 

5. På følgende matr. nr. er der tinglystservitutarealer for hovedledning og brønde:  
Mat. nr. 39a,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 39be,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 77ba,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 76d,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 50v,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 50a,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 7t,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 37gz,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 83a,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 7i,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 7b,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 77q,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 77p,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 37gæ, Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 21b,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 77az,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 78c,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 77a,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 7h,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 39ba,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
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Mat. nr. 77au,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 78a,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 77l,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 79k,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 79m,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 98,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 78k,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 7ad,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 

I henhold til servitutbestemmelserne er bl.a. fastsat: 
Hovedledningerne og brøndene skal henligge uforstyrret, og der skal gives de til enhver tid 
berettigede adgang til eftersyn og rensning samt til at foretage reparations- og 
vedligeholdelsesarbejder i fornødent omfang. 

Uden forud indhentet tilladelse hos byrådet er det forbudt indenfor en bredde af 2 m til hver side fra 
hovedledningernes midtlinie at bygge, foretage beplantning af træer eller buske med dybtgående 
rødder, anbringe langsgående hegn af permanent karakter eller overhovedet iværksætte noget, der 
kan være til hindring for adgangen til anlægget eller for dets beståen eller hinder eller skade for 
eftersyn, reparations- eller vedligeholdelsesarbejder. Byrådet kan dispensere fra dette forbud og 
fastsætte vilkårene herfor. 

Der må til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle fremtidige eftersyns- 
eller reparationsarbejder. 

Erstatning for eventuel herved forvoldte skade fastsættes i mangel af mindelig overenskomst efter 
lovgivningens almindelige regler. 

6. På følgende matr. nr. er der tinglyst servitutarealer for dige/højt terræn øst og nord om Gjeller Sø 
samt dige langs den sydvestlige del af Gjeller Sø, som angivet på vedlagte matrikelkort 1:2000: 
Mat. nr. 77ba,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 38p,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 82b,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 83b,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 83a,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 44e,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 44f,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 9d,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 9k,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 40b, Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 45c,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 73e,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 84b,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 19e,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 48b,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 18c,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 75c,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 11c,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
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Mat. nr. 50b,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 76c,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 46c,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 35e,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 35d,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 49b,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 39c,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 43d,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 78b,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 48c,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 20d,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 77c,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 21i,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 36b,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 47l,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 21b,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 37gæ,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
Mat. nr. 98,  Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn 
 

§ 4 

 

PUMPELAGETS FORMÅL, ANLÆGGETS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 

Pumpelagets formål er at opretholde og sikre sådanne afvandingsforhold på de interesserede arealer, at 
landvæsenskommissionens bestemmelser i ovennævnte kendelse af 17. maj 1983 kan opfyldes. 

De i §2 nævnte under pumpelaget hørende anlæg vedligeholdes med de heri anførte dimensioner på 
pumpelagets foranstaltning og bekostning. 

Til sikring af anlæggene er der fastsat følgende bestemmelser: 

Pumpeanlægget må kun benyttes efter sit formål og kun betjenes af de af pumpelaget dertil antagne personer. 

Digeanlæggene må ikke bebygges, beplantes eller anvendes til oplægning af materialer m. v., husdyr må ikke 
græsse på dem, og færdsel må ikke finde sted uden særlig tilladelse fra pumpelagets bestyrelse. Græsset på 
digerne slås efter bestyrelsens skøn. For at undgå digets beskadigelse ved muldvarpe, rotter og mus m. v. har 
pumpelagets bestyrelse ret til at lade disse dyr bekæmpe på de under pumpelaget hørende lodder. 

I tilfælde af digebrud eller fare for digebrud har pumpelagets bestyrelse ret til at tage jord på de under laget 
hørende lodder mod erstatning for den derved forvoldte skade. Erstatningens størrelse fastsættes, såfremt 
lagets bestyrelse og den erstatningsberettigede ikke enes herom, efter vurdering af 2 skønsmænd, hvoraf hver 
af parterne vælger en. De to skønsmænd kan eventuelt vælge en opmand. 

Afvandingskanalen oprenses efter behov, dog mindst 1 gang hvert år. Oprensningen udbydes som entreprise 
eller ved akkord under hånden efter bestyrelsens eget valg. Fylden skal oplægges på kanalens østside på 
banket eller dige mindst 1 m fra kanten. Hvor det ikke er muligt at færdes med oprensningsmaskine på 
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banketten mellem afvandingskanalen og diget, oplægges fylden på kanalens vestside. Brugerne af de 
tilgrænsende lodder skal modtage fylden og inden 6 måneder efter oplægningen fjerne eller sprede denne til 
et ikke over 10 cm tykt lag. 

Hvis vedligeholdelsesarbejder udføres med maskine er de nævnte brugere pligtige at tåle disse maskiners 
arbejde og transport langs kanalen, uden at skader forvoldt herved kan kræves erstattet. 

Overkørslen over pumpekanalen ud for matr. nr.77a Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn vedligeholdes af 
pumpelaget. Overkørslen må ikke ændres og nye overkørsler ikke anlægges uden tilladelse fra amtsrådet. 

Hovedledninger, jfr. § 2 afsnit 6, skal vedligeholdes af pumpelaget. Der skal foretages gennemspuling af 
ledningerne mindst 1 gang hvert 3. år. Sandfang i brønde skal oprenses efter behod, dog mindst 1 gang hver 
3. år. 

 Afløbet fra Gjellersø forløber mod Limfjorden i sydlige retninger over matr. nr. 83a og 44e, Vadskærgård 
Hovedgård, Tørring sogn, til slusen, hvor igennem det udmunder i fjorden. Afløbet vedligeholdes af 
pumpelaget og oprenses efter behov og bestyrelsens skøn. 
Bestemmelser om oprensningsarbejde, fyldens placering samt andre forhold reguleres i henhold til 
Vandløbsloven. 

Slusen vedligeholdes af pumpelaget således at den til enhver tid er i funktionsdygtig stand og i henhold til 
vedlagte detailtegning, jfr. § 2. 

Generelle bestemmelser 
Pumpelaget har ret til den for anlæggenes vedligeholdelse og eftersyn nødvendige færdsel og til at have sine 
anlæg liggende uforstyrret fra lodsejernes side, idet disse ikke på nogen måde må foretage noget, der kan 
hindre vandets frie løb i hovedledningerne eller kanalen. Lodsejerne er endvidere pligtige til at holde heste, 
kreaturer og andre husdyr borte fra anlæggene. 

Ingen lodsejer må anvende de til anlæggene grænsende arealer til løsdrift, med mindre der er anbragt 
forsvarlige hegn mellem disse arealer og anlæggene. Denne hegnspligt påhviler lodsejerne, og hegnet skal 
være fjernet mindst 1 m fra kanalkant, digefod eller pumpestation. Der må ikke udgraves vandingssteder i 
kanalen, men vanding af kreaturer eller andre husdyr skal se ved hjælp af mule- eller vindpumpe. 

Hvis et medlem af pumpelaget ikke udfører et ham som interessent i laget påhvilende arbejde vedrørende 
anlæggenes almindelige vedligeholdelse, f. eks. fjernelse af fyld fra oprensning af kanalen, eller hvis han 
ikke efter pålæg udbedrer skade, som han er ansvarlig for, er pumpelagets bestyrelse berettiget til at lade 
arbejde udføre på hans regning, og udgifterne herved kan opkræves på samme måde som ordinære bidrag til 
pumpelaget. 

For så vidt angår tilgrænsende lodsejere forholdes i overensstemmelse med vandløbslovens § 54, idet 
pumpelagets anlæg vil være at ligestille med amtsvandløb. 
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§ 5 

 

PUMPELAGETS INTERESSENTER. FORDELING AF DRIFTS- OG 
VEDLIGEHOLDELSESUDGIFTER SAMT UDSTYKNINGSBIDRAG FOR ANLÆGSUDGIFTER 

De under pumpelaget hørende anlæg er opført på en til denne vedtægt hørende og af 
landvæsenskommissionen godkendt fortegnelse over de interesserede ejendomme, hvori der for hver enkelt 
ejendom er anført matrikelnummeret, det partstal i forhold til hvilket ejendommen bidrager til pumpelagets 
udgifter, alt i overensstemmelse med det vedhæftede matrikelkort med påførte interesseområder, der ligesom 
fortegnelsen er godkendt af landvæsenskommissionen og Ringkjøbing amtsråd. 

Denne fortegnelse med de lovligt indførte ændringer er til enhver tid norm for pumpelagets interessenter og 
hjemmel for dets forpligtelser. 

Når et matrikelnummer indenfor område A (interesseområde for hovedledningssystemerne), hvorpå der i 
henhold til ovennævnte fortegnelse hviler bidrag til pumpelagets drifts- og vedligeholdelse, udstykkes til 
sommerhusgrunde, skal disse deltage i udgiftsfordelingen med 1 part pr. grund på lige fod med de øvrige 
sommerhusgrunde (se partsfordelingsliste for drift og vedligeholdelse).    

Når et matrikelnummer i landzone (landbrug), hvorpå der i henhold til ovennævnte fortegnelse hviler bidrag 
til pumpelagets drifts- og vedligeholdelse udstykkes, fordeles den bidragspligt, der påhviler det oprindelige i 
fortegnelsen anførte matrikelnummer, på de udlagte parceller, der er interesserede i pumpelaget, i forhold til 
de enkelte parcellers interesse i pumpelaget (se partsfordelingsliste for drift- og vedligeholdelse). 

Fordeling af bidragspligten i tilfælde af udstykninger skal efter anmodning foretages af amtskommunen i 
henhold til reglerne i vandløbslovens § 67, stk. 1 

Amtskommunens afgørelse om bidragsfastsættelse kan inden 4 uger efter, at den er meddelt parterne, 
indbringes for en landvæsenskommission, jævnfør vandløbslovens § 67, stk. 2 

Såfremt der inden for områderne A og B i Gjeller Odde samlede sommerhusområde sker udstykninger, skal 
der betales udstykningsbidrag for anlægsudgiften i henhold til landvæsenskommissionens kendelse af 17. 
maj 1983 (se partsfordelingsliste for anlægsudgifter).  

 

§ 6 

 

OFFENTLIG TILSYN 

Pumpelaget henhører under Ringkøbing amtsråds tilsyn. 

Amtsrådet udmelder 1 medlem af pumpelagets bestyrelse, jfr. § 10, samt en revisor til revision af 
pumpelagets regnskaber. 

Drift- og vedligeholdelse af pumpelagets anlæg sker under tilsyn af amtsrådet. Tilsynet kan pålægge 
bestyrelsen at udføre de efter tilsynets skøn nødvendige vedligeholdelses- og sikringsarbejder. Såfremt ikke 
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sådant pålæg ikke efterkommes, kan tilsynet lade arbejdet udføre for pumpelagets regning og opkræve 
udgiften hos pumpelagets medlemmer efter partsfordelingerne i den følgende eller de næstfølgende terminer. 

Udgifterne ved tilsynet og kontrol udredes normalt af pumpelaget, og amtsrådet fastsætter honorar, dagpenge 
od befordringsgodtgørelse for revisoren og det af amtsrådet udnævnte bestyrelsesmedlem og bestemmer, for 
hvilket åremål revisoren og det af amtsrådet udnævnte bestyrelsesmedlem skal virke. 

 

§ 7 

 

ADMINISTRATION 

Inden for pumpelaget styres dets anliggender af generalforsamlingen og af en bestyrelse, som varetager de 
daglige forretninger ved driften og vedligeholdelsen af pumpelagets anlæg og udadtil repræsenterer 
pumpelaget. 

Bestyrelsen drager omsorg for, at hele anlægget til enhver tid svarer til sit formål.  
Vedligeholdelsen af pumpelagets anlæg skal derfor ikke indskrænkes til blot bevarelse af de bestående 
anlæg, men skal også gå ud på efterhånden at forny og styrke disse på tidssvarende måde, så at såvel de 
årlige driftsudgifter som vedligeholdelsesudgifter bliver så lidt byrdefulde som muligt for pumpelagets 
medlemmer. 

Såfremt der sker skade på pumpelagets anlæg, påhviler det bestyrelsen snarest muligt at få skaden udbedret 
på bedste måde. 

Spørgsmål om køb og salg af fast ejendom kan afgøres ved enstemmig beslutning af bestyrelsen, men hvis 
en sådan ikke kan opnås, skal spørgsmålet forelægges generalforsamlingen til afgørelse. 

Ved vedtagelse med kvalificeret majoritet, jfr. § 9, på en beslutningsdygtig generalforsamling, jfr. § 8, kan 
der træffes bestemmelse om ændringer i vedtægten, idet sådanne beslutninger dog for at få gyldighed skal 
godkendes af amtsrådet. 

Når amtsrådets godkendelse er indhentet, foranlediger amtsrådet vedtægtsændringen tinglyst. 

 

§ 8 

 

GENERALFORSAMLING 

Generalforsamlingen omfatter samtlige ejere af de under pumpelaget hørende ejendomme. 

Hvert år inden udgangen af maj måned afholdes ordinær generalforsamling, hvis dagsorden skal omfatte 
godkendelse af det foregående års reviderede regnskaber, forelæggelse af budgetter for det kommende år og 
valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. 
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Den ordinære generalforsamling indvarsles med 14 dages varsel efter bekendtgørelse på en af en tidligere 
generalforsamling vedtaget måde. 

Første generalforsamling skal indvarsles ved annoncering i tre førende dagblade. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med mindst 7 dages varsel ved anbefalet brev til hvert 
medlem. 

Dagsorden for generalforsamling skal meddeles ved indvarslingen. Ekstraordinær generalforsamling kan 
indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når interessenterne repræsenterende mindst1/3 af det samlede 
stemmetal kræver det. 

Den ordinære generalforsamling er altid beslutningsdygtig. 

En ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af det samlede 
stemmetal er repræsenteret. Er dette ikke tilfældet skal generalforsamlingen indvarsles på ny med lovlig frist, 
og denne anden generalforsamling er altid beslutningsdygtig. 
 

§ 9 

 

BESLUTNINGER PÅ GENERALFORSAMLINGER 

Ved beslutninger på generalforsamlinger har hver interessent kun én stemme. 

Beslutninger på generalforsamlinger vedtages ved simpelt flertal, dog kræves der ved spørgsmål om 
ændringer i vedtægten uden vandløbsmyndighedens medvirken og om ophævelse af pumpelaget en 
vedtagelse med et flertal af mindst 2/3 af de på mødet repræsenterede stemmer, jfr. §§ 7 og 13. 

Stemmeretten udøves ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen, dog har interessenterne ret til at 
afgive stemme ved et med skriftlig fuldmagt dertil bemyndiget medlem af pumpelaget, men ingen kan møde 
med mere end 3 fuldmagter. 

 

§ 10 

 

BESTYRELSEN 

Bestyrelsen består af 4 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af amtsrådet og 3 medlemmer for 3 år ad 
gangen af generalforsamlingen, hvor 1 medlem skal repræsentere landbrugsinteresser. 

For de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges desuden 1 suppleant. 

Hvert år afgår efter tur 1 af de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer samt suppleanten. 

Afgangen af de 2 første år afgøres ved lodtrækning. 
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Genvalg er tilladt. 

Bestyrelsen skal i nødvendigt omfang stille forslag om valg af nye medlemmer til bestyrelsen. 

Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler arbejdet blandt sine medlemmer. 

Bestyrelsen fører en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. 

Generalforsamlingen vedtager regler for bestyrelsens ansvarlighed i pengesager og for vederlag, diæter og 
befordringsgodtgørelse for de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. 

Beslutninger vedtages ved simpelt flertal, idet formandens stemme gør udslaget i tilfælde af stemmelighed. 

Alle pumpelagets interessenter er valgbare som medlemmer af bestyrelsen. 

Medlemmer af bestyrelsen er berettiget til at undslå sig for at modtage valg i eet år efter udløbet af hver 
tjenesteperiode.  

I tilfælde af varigt forfald for et af bestyrelsesmedlemmerne indtræder suppleanten i bestyrelsen.  

 

§ 11 

 

PUMPELAGETS REGNSKABER OG OPKRÆVNING AF BIDRAG 

Pumpelagets regnskabsår følger kalenderåret.  
Senest 1. marts skal bestyrelsen fremsende de pr. 31. december afsluttede regnskaber med statusopgørelse til 
revisoren, som tilbagesender dem med påtegning senest 31. marts. 

Senest 1. maj indsender bestyrelsen regnskaberne og udgiftsbudgetterne for det kommende år med beretning 
om den ordinære generalforsamling til amtsrådet til endelig godkendelse af regnskabet. 

Amtsrådet træffer på grundlag af udgiftsbudgetterne for det kommende år og regnskaberne for det afsluttede 
år beslutning om, hvor store bidrag, der skal opkræves hos interessenterne i det kommende regnskabsår. 

Lån kan ikke optages uden amtsrådets samtykke. 

De af kommunen i skatteterminerne opkrævede bidrag udbetales til bestyrelsen i maj og november måned. 
Amtsrådets udgifter vedrørende pumpelaget i det forløbne halvår refunderes amtsrådet af pumpelagets 
bestyrelse efter regning. 

For opkrævning af interessenternes bidrag til pumpelaget haves samme fortrinsret som for de på faste 
ejendomme hvilende kommunale skatter. 
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§ 12 

 

MIDLERTIDIG BESTYRELSE 

I tilfælde af tvist mellem bestyrelse og generalforsamlingen har de af generalforsamlingen valgte 
bestyrelsesmedlemmer og suppleanten ret til at nedlægge deres hverv, men de skal virke til en ny bestyrelse 
er valgt på lovlig måde. 

Sker dette ikke i løbet af 6 uger, er amtsrådet berettiget til at udnævne en midlertidig bestyrelse på 3 
medlemmer, der ikke behøver at være medlemmer af pumpelaget. 

Amtsrådet bestemmer, hvem der skal være formand, og hvorledes den midlertidige bestyrelse skal lønnes af 
pumpelaget. 

 

§ 13 

 

OPHÆVELSE AF PUMPAGET 

Hvis en generalforsamling eller en af amtsrådet midlertidig algt bestyrelse beslutter pumpelagets ophævelse, 
skal spørgsmålet forelægges amtsrådet. 

Samtlige medlemmer af pumpelaget hæfter i forhold til deres partsantal for alle lagets forpligtelser. 

 

§ 14 

 

TINGLYSNING 

Denne vedtægt tinglyses ved amtsrådets foranstaltning som servitutstiftende på alle de af pumpelagets anlæg 
berørte ejendomme og som forhæftelse på alle de i den i § 5 omhandlede fortegnelse anførte bidragspligtige 
ejendomme med prioritet som for kommunale skatter. 

De i § 3 omhandlede servitutpålæg tinglyses som særskilt servitutstiftende på de servitutbelagte ejendomme 
med prioritet forud for al pantegæld, jfr. vandløbslovens § 65. 

Påtaleberettiget med hensyn til de i vedtægten indeholdte servitutmæssige byrder er pumpelagets bestyrelse, 
Lemvig kommune og amtsrådet og for udløbsledningens vedkommende Ministeriet for Offentlige Arbejder. 

I tilfælde af pumpelagets ophævelse vil aflysning af vedtægten i tingbogen være at foretage på amtsrådets 
begæring, når bestyrelsen overfor amtsrådet dokumenterer, at pumpelaget har opfyldt sine økonomiske 
forpligtelser. 
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§ 15 

 

STRAFFEBESTEMMELSER 

Overtrædelse af bestemmelserne i denne vedtægt behandles efter reglerne i vandløbslovens § 85. Påtaleret 
tilkommer pumpelagets bestyrelse, Lemvig kommune og amtsrådet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilhørende bilag: 

1. Matrikelkort 1:4000 med interesseområder og takster 
2. Matrikelkort 1:2000 med tekniske anlæg m. v. 
3. Partsfordelingsliste for drifts- og vedligeholdelsesudgifter 
4. Partsfordelingsliste for anlægsudgifter 
5. Tegning over slusebygværk med udløbsledning 

Bilagene kan fås/ses ved henvendelse til bestyrelsen 


