Redegørelse vedr. indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den
27-03-2011
Kære medlem.
Det er heldigvis sjældent, at vi har det nødigt, at indkalde en ekstraordinær
generalforsamling. Men det mener vi er nødvendigt nu.
Siden generalforsamlingen i 2010 har vi, som besluttet, i bestyrelsen arbejdet ret så
ihærdigt på at undgå, at Vester Husby kloakeres. Vi har skrevet, vi har haft møder, vi
har fået artikler i avisen og vi har haft kontakt med politikere. Ingen respons.
Udvalget har taget fremstillingerne fra forvaltningen til efterretning og besluttet det
der blev ønsket. Der er ikke stillet spørgsmål til rigtigheden af forvaltningens
oplysninger og vores udsagn er ikke indgået i sagsfremstillingen.
Forvaltningens fremstilling er tendentiøs, manipulerende, forkert og undladende!
Men lige meget har det hjulpet. ”Man” vil kloakere. Beslutning herom er taget i
Udvalget for Natur, Miljø og Klima d. 21.februar. Denne delbeslutning indgår i en
beslutning om en samlet spildevandsplan for sommerhusområder i kommunen. Den
vedtages i UNMK den 21 marts.
Angiveligt er der så en 8 ugers høringsperiode før beslutning i byrådet. (Vi havde fået
en anden tidsplan, men forvaltningen tromler bare beslutningen frem.)
Vi har bedt advokatfirmaet Dahl i Viborg om en vurdering af muligheden for en
genoptagelse af sagen, da vi mener, at udvalgets beslutning er sket på utilstrækkeligt
grundlag og at der ikke er saglig begrundelse for at kloakere. Vi har også bedt om en
statsretlig vurdering af forløbet.
Omkostningen for hver grundejer vil være tilslutningsafgift på ca. 35 tkr., dertil
etablering af forbindelse fra egen tank til kloakledningen eller tank i vejen. I alt i
nærheden af 50-70 tkr. (Anlægget er tænkt som et trykanlæg med pumpe for hver 4
ejendom og derfor vel også samlebrønde? Rørene skal ”skydes” gennem jorden.).
Hertil kommer årlig spildevandsafgift på pt.25 kr/m³. Tilslutning er pligtig når en
godkendt mile har fungeret i 15 år og naturligvis pligtig for alle uden mile.
At Holstebro Kommune vil bruge 50 mio. kr. fra sin kloakfond på at kloakere et
område som vores skriger til himlen. Vi er omregnet 1200 helårsbrugere. Vores
spildevand filtreres ved nedsivning og grundvandet ledes ad gravet kanal langt væk i
stærk fortyndet udgave (250 x). Desuden er forureningsgraden i Sund Å langt under
de grænseværdier vi kender og baseret på to målinger og på angivelig direkte
udledning fra ganske få ejendomme. Det hele kunne løses ved et påbud til disse.
Vores selvbetalte grøfteprojekt holder, sammen med pumpestationerne ved Nørresø
og Stadil Fjord, grundvandspejlet konstant og sikrer sammen med miler tilstrækkelig
højde sandfilter for vores spildevandsrensning. Mener vi.
Sagligt er kloakeringen efter vores mening ubegrundet, men ikke desto mindre
vedtaget.
Derfor har vi brug for en tilkendegivelse om, hvorvidt vi skal ofre ressourcer – penge
og tid - på videre modstand? Vi har foreløbig disponeret ca. 20 tkr. på advokatbistand
og skal vi videre, kan vi nemt bruge 2-300,- kr. pr. medlem, eller det meste af vores
formue – uden at få stoppet projektet.
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