
 
 
Bestyrelsen beretning 2014 
 
På vegne af Øster Hurup vandværks bestyrelsen, fremlægges hermed bestyrelsens 
beretning for året 2014. 
Bestyrelsen har i 2014 været: 
Formand   Jan Andersen 
Næstformand  Kaj Sørensen 
Kassere   Ingermann Sørensen 
Sekretær  Rene Klitgård 
Hjemmeside ansv. Tinna Jellesen 
Bestyrelsesmedlem Børge Thisted 
Bestyrelsesmedlem Peter Steen 
 
Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder og 7 driftsudvalgsmøder, siden sidste 
generalforsamling. Driftsudvalg består af formand – næstformand – kassere – 
vandværksbestyr. Driftsudvalget arbejde er bla.at godkender alle bilag inden 
betaling. 
 
Der er i perioden 1. oktober 2013 til 30.september, oppumpet 147.000 m3 vand fra 
vores boringer – der er solgt 140.504 m3 – dette giver en svind procent på 4,73 %. 
I året 2013 blev der pumpet 144.000 m3 op og solgt 140.574 m3 – dvs. i år er der 
solgt 70m3 mindre vand, men pumpet 3000 m3 mere op. 
Dette skyldes, der i uger 35-36 var kommet en bakterie ind i rørsystemet, denne 
blev opdaget ved en rutine kontrol. Bakterien havde ikke formeret sig, da den blev 
opdaget, så ved rettidig omhug og hurtig aktion, igangsatte vandværksbestyren en 
massiv gennemskylning af vandledningerne i den nordligdel af vandværks forsyning 
område. Hvis man fratrækker vandmængden der er brugt til gennemskylning, er 
vandspildet under 1 %. God gået Martin 
 
Anlæg og vedligeholds arbejde 
 
Der er udskiftet en forsyningspumpe i Hylt der forsyner lokalt – enheden er skiftet til 
2 pumper med styring, således strømbesparelsen er mest optimal. 
Der er lagt nye ledninger i Nordvang – Hedegårde syd. 
Der er lagt nye ledninger ned i Hestehavnen, idet arbejdet med kloakering af 
områder gav mange overgravninger. 



 
2 indvandringspumpe + rør / boringer er renoveret i hylt – dette har allerede givet 
en god energibesparelse, før kunne der pumpes 16,6 m3 op i pr. time – efter 
renoveringen pumpes der 34 m3 op i timen.  
Ren vandstanke, vandtrappe og iltningsbassin, er rengjord af dykkerteam – der er 
blevet sikket for skadedyr. Tankene er i god stand. 
Der har været 3 pludselig brud på nettet, der hurtig blev repareret – 418 vandure er 
blevet udskiftet, da serien faldt i kvalitetskontrollen. 
Der er etableret en drikkevandspost foran turistkontoret – der er tappet 3940 liter 
vand fra denne. 
Vandværkes bestyrelses har sammen med beredskabet, fået indkøbt hængelåse til 
brandhanerne, der målinger viste svind fra områder omkring disse. 
Vandværksbestyren har malet både Øster Hurup og i Hylt, fået opsat skilte der 
henviser til, hvilken renlighed vi forventer af vores gæstehåndværker. 
Martin skal have stor ros for hans arbejde.  
 
Administrative arbejde  
  
Vandværksbestyrelsen fik en skrivelses om rigtigheden af godkendelsen af 
takstbladet på generalforsamlingen i 2014, denne blev sendt til vandværks advokat , 
som lavede en udtales i sagen – sagen faldt herefter til ro. 
Mariagerfjord vand opsagde aftalen om at købe vandoplysninger fra vandværket – 
dvs. måleroplysninger fra forbrugerne (medlemmerne)- idet de mente de selv kunne 
oplysningerne billigere end de 25 kr. som vandværket fik. Bestyrelsen har godkendt 
en løsning på 14 kr. indtil en landsretsdom falder, der kan danne grundlag for en 
anden forhandling. 
Mange af vandværkes likvide reserver, skulle i 2014 genplaceres, dette er ikke let at 
få en høj rente i disse tider. 
Den 30. august havde vandværket åbenhus, dette blev lavet på opfordring fra sidste 
generalforsamling, interessen var ikke stor – ca. 15 personer besøgte vandværket. 
Øster Hurup vandværk deltog i 2014 i vand grand prix i København, vi vandt ikke 
men fik en masse positiv omtale, grundet mini protræt i branchebladet. 
2014 var også overgangen fra I/S til A.m.B.a – dvs. vandværket har fået nyt cvr. Nr. 
mv. I arbejdet med overgangen fra I/S til A.m.b.A, er ting som forsikringer – 
tinglysninger - bankforbindelser været gennemgået. 
Stor ros til kasseren – det er ikke altid lige nem – men målet er nået.  
 
 



 
 
Kontroller og kontrol 
 
Alle vandanalyser er overholdt, mariagerfjord kommunen har været på et 
tilsynsbesøg i 2014, der gav anledning til en lille anmærkning om, der opdyrkes for 
tæt på en boring i Hylt. Dette er løst   
 
Kloakering af Øster Hurup: 
 
Som alle har bemærket har mariagerfjord spildevand gravet på sydlig del af Øster 
Hurup fra uge 47 – de forventer at være færdige uge 15 ( til påske ) efter deres 
hjemmeside. 
Dette har for vandværksbestyrelsen givet en masse arbejde – idet der har været 
mange overgravninger. Der er ved alle samlinger, gjort stor umagelighed med 
gennemskylninger – således vi har undgået bakterier i ledningsnettet.  
Vi kan igen rose vandværksbestyren. 
Når Martin som er vandværksbestyr har hold ferie eller fri – er det 
bestyrelsesmedlem Rene Klitgård – der er afløser .Godt gået Rene 
 
    
Til sidst skal der lyde en tak til alle i bestyrelsen for et super godt sammenarbejde- 
personlig syndes jeg vi igen i år har nået langt. 


