
Bestyrelsen beretning 2013. 

Efter generalforsamlingen den 13. marts 2013 – konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde. 

Formand  Jan Andersen 

Næstformand   Børge Thisted (Valgt for sommerhusende) 

Kassere  Frode Andersen 

Sekretær  Kaj Sørensen ( Valg for sommerhusende )  

Medlem  Peter Steen ( Valgt for sommerhusende ) 

Medlem  Rene Klitgård indtræder som suppleant for Sv. Pedersen som udtrådte igen. 

Medlem  Ingemann Sørensen 

 

Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året – samt 2 ekstra ordinærgeneralforsamlinger. 

Driftsdvalget (formand – næstformand – kassere – driftsleder) har været samlet 7 gange. 

Driftsudvalget har arbejdet med godkendelses af omkostninger samt ad hoc opgaver og 

kundeforespørgsler. 

Bestyrelsen har arbejdet med følgende opgaver 

1. Dagligdrift med ny vandværksbestyr. 

2. Analyse og her/nu vedligeholdelses af vandværket 

3. Omkostning og analyse ved op pumpning af vand fra vores vandboringer 

4. Ændring af vedtægter fra I/S til A.m.B.a 

5. informationsmøder med mariagerfjord kommune & region Nordjylland vedr. vandplaner  

 

 

Dagligdrift + vedligeholdelses af vandværket. 

På sidste generalforsamling kunne bestyrelsen meddele, Martin Bach var ansat som vandværksbestyr og 

bestyrelsen har sendt Martin på et 3 dags kursus i vandværksdrift – samt hygiejnekursus. 

Den dagligdrift har været påvirket af en manglefuld, vedligeholdelse af udstyr samt korrekt registrering af 

vandledninger i de forgående år. Bestyrelsen har valgt at lade driftslederen, bruge tid og resurser på at igen 

få maskiner mv. serviceret – maskinerne vil fremadrettet indgå i en intern serviceplan eller ekstern 

serviceaftale. Bestyrelsen vil hermed gerne rose Martin for det gode arbejde. 

Den største opgave i 2013 var en udskiftning af hovedledningen mellem Haslegård og byen – dette har givet 

lidt ulemper for kunderne, bestyrelsen arbejder med at forbedre informationsniveau til forbrugeren – via 

sms – mail. 

Andre væsentlig ting kan der nævnes: 

Reparation af revne vandkar i Hylt – regning på murer – grus mv.( 40.000.-) 

Der er blevet sikret mod skadedyr/insekter i bygning på haslegård.   ( 18.000.-) 

Færdig reparation af kapblæser Haslegård 

Udskiftning af ventiler på værket i Øster Hurup. 



Vi har i vandværkes bestyrelses, prioteres en stor sikkerhed på kvaliteten af vandet, ved udskiftning 

afledninger – samt reparation af disse. Bla. Med ekstra skylning.      

 I forbindelses med gravearbejdet nedsætter vandværket ny brønde ned, ved vores forbruger.  

Vi som vandværk har forsyningspligten indtil skel på en grund – resten af vejen er det forbrugeren der har 

ansvaret. Nogle er af denne opfattelses, vandværket har ansvaret helt ind i huset. Dette er ikke korrekt. 

Vandkvalitet 

Øster Hurup vandværk har pumpet 144.000 kbm vand op og solgt 140.574 kbm. 

Bestyrelsen / Driftslederen har stor fokus på vandsvind som de andre år 

Dette betyder vi har et tilfredsstillende svindresultat med et svind på ca.2,9% (4000 kbm.) Vand (straffen 

for ikke at have styr på svindet er 6,50 kr. pr. kbm. Over 10 % svind ) 

Vi have et vandsvind på 2,9 % i 2013 – modsat 7 % i 2012. 

Vand til brandslukning indgår også som svind. Der hat i 2013, været en stor skovbrand i toft skov. 

 

 I 2013 Har der været 2 brud på vandleding. Haslegårdbakker – hvor den ene blive opdaget af forbrugeren – 

så hvis man opdager unaturlig meget vand på jorden / græsplænen er det en god ide og kontakte 

vandværke – heller en gang for meget end en gang for lidt. 

Endvidere har vi haft en frostsprængning i et sommerhus – hvor forbrugeren har haft store omkostninger 

ved dette – vi opfodre alle til at lukke for hanerne i brødene. 

På nuværende tidspunkt – kan vi på nogle natte registrere et 0 forbrug – dvs. vores ledningsnet er tæt.   

 

Kvalitet på vandet er super – alle analyser overholder kravende. 

I 2013 har Øster Hurupvandværk, brugt en del reussere på manglende vandrapporter – således vi nu ved 

indgangen til 2014 er 100 % med på dette område.   

Bestyrelsen har undersøgt sammen med vores revisor, hvad kostprisen for vandet er - og vi kan konstatere 

vi ligger underniveau i forhold til vores sammenligning værker, men omkostningerne til el/strøm er 

stigende. 

Ændring af vedtægter fra I/S til A.m.B.a 

Bestyrelsen vedtog, vandværket skulle ændres fra I/S til A.m.B.a  som mange andre vandværker gør i tiden - 

grundet lovet om ansvar. DVS. forbrugerne som ejer vandværket, er efter omdannelsen af selskabet blevet 

mere sikker. 

I forbindelses med selskabet skulle ændres , skulle der afholdes 2 ekstra ordinærgeneralforsamlinger – 

valget,  bestyrelsen valgte på samme tid, at få tjekket vedtægterne i samarbejde med FVD og revisoren. 

 

Vandplaner 

Bestyrelsen har deltaget i 2 møder vedr. de nye vandplaner, et i kommunen og 1 i regionen. De nye 

vandplaner skal vedtages i kommunerne i 2014-2015.  

Ganske kort fortalt, går det ud på at drikkevandet i fremtiden skal Sikkers – I Dag har vi en sikkerhedszone 



på 25 meter – den kan blive noget større i fremtiden – udfra hvordan kommunerne vil tolke, Beregning af 

boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) fra regionerne. 

Der ligger en kopi af BNBO for Øster Hurup vandværk – hvis nogle skulle have interesse – eller kan BNBO 

for alle vandværker hentes på mariagerfjords hjemmeside.  

 

For at sikker en lav pris på vand i fremtiden kunne en af løsningerne, mindre vandværker levere vand til 

hinanden, hvis der kan opnås enighed om dette og indvindings tilladelse er der. 

Øster Hurup vandværk har i dag indvindings tilladelse til 235.000 kbm. Så muligheden for at kunne levere 

vand til 2 mindre byer på størrelses med Als kunne lade sig gøre. 

 

Hvilken indflydelses vandplaner har på Øster Hurup vandværk er for tidligt at udtale sig om. 

Øster Hurup vandværk har ligesom alle andre vandværker i mariagerfjord kommune solgt måleroplysninger 

til Mariagerfjord kommune – nu Mariagerfjord vand A/S. Mariagerfjord vand A/S har opsagt denne aftale 

for alle vandværker i kommunen og vil nu tilbyde en købspris på ca. 14 kr. mod 31,25 kr. – Vi i bestyrelsen 

er ikke tilfreds med måden Mariagerfjord vand A/S er kommet frem til den nye pris på de 14. kr. og der er 

en dialog i gang med mariagerfjord vand A/S. 

Bestyrelsen vil til sidst gerne takke, mange år siddende kassere Frode Andersen – for hans arrangement i 

bestyrelsen. Ligeledes vil bestyrelsen gerne takke Børge Thisted for hans mange års virke som næstformand 

i vandværket. 

 

Dette var bestyrelsen beretning for år. 2013 


