Bestyrelsesberetning ved generalforsamlingen 14. marts 2016
Bestyrelsen har været i år.:
Formand Jan Andersen
Næstformand Kaj Sørensen
Kasserer Ingermann Sørensen
Sekretær Renè Klitgaard
Ansvarlig for hjemmesiden Tinna Jellesen
Medlem Peter Steen
Medlem Børge Thisted
Der er afhold 6 bestyrelsesmøder – 1 temamøde med mariagerfjord kommune/alle vandværker i
kommunen – samt et fællesmøde med vandværkerne i Øst.
Der er oppumpet 144.621 m2 vand og solgt 139.877 m2 vand – dette giver en svind procent på 1,3
%.
1826 stk. sommerhuse som tager 40.641 m2 vand
545 Helårshuse som tager 52.255 m2 vand
8 storforbruger som tager 45.238 m2 vand
Der er kommet 4 forbruger på vandværket i 2015.
Bestyrelsen fokus har været, vandboringerne i Hylt. Der ligger 4 boringer i Hylt med en
indvandrings tilladelses på 194.400 m2 vand.
Boring 1 & 3 blev tjekket i foråret – og 2 & 4 efter sommerferien, dette gav desværre en
forurening i vandværket den 27. august. Da forureningen blev konstateret med et konform
bakterie (jordbakterie), blev der udsendt, et koge påbud. Det nye sms varsling system blev tage i
brug, 1744 forbruger har tilmeldt sig systemet og flere har efterfølgende tilmeldt sig – systemet
gav også meget travl ved telefonerne, idet mange ringe, om det nu kunne passe det der stod i
smsèn.
Det var om torsdagen der blev konstateres et for højt bakterie indhold i vandet – og de nye prøver
det blev taget om fredagen, blev om mandagen meldt under grænse tilladelserne.
Øster Hurup vandværk har jf. lovgivningen, en egenkontrol, hvor det er beskrevet, hvilken –
hvordan proceduren er ved bla. En forurening. Egenkontrollen er under tilsyn fra kommunen som
refererer til embedslægen.
Det viste sig det er boring 4 i Hylt der er problemet – Boring 4 har efterfølgende været oppe og
foringen er udskiftet. Dette har vist ikke og være nok i sagen – Der er nu lavet en helt ny boring 4.
Bestyrelsen har deltaget i fællesmøde med kommunen og de andre vandværker i kommunen, hvor
lovgivningen om forsyningspligt blev gennemgået og diskuteret. På mødet stod det klart at
vandværker der kun har en vandindvinding boring, skal sikre sig ved et nedbrud / forurening.
Efterfølgende var det en fælles møde for vandværker der ligger i øst ( dem der vil ).
Dette gav anledning til et møde mellem Rønholdt/ Veddum Vandværk og Øster Hurup vandværk.
På mødet blev muligheden for at Øster Hurup vandværk, kunne levere de 38.000 m3 vand som
Rønholdt Veddum vandværks 108 forbruger bruger om året.

Rønholdt Veddum vandværks bestyrelses vente tilbage om evt, Øster Hurup vandværk vil
overtage vandværket. Dette kommer vi tilbage til.
Der er udskiftet et lille parti vandure i året – ca. 180 vandure.
Der er nedlagt en Ø90 vandledning fra hylt op til Erik Brunø –
Der er lagt ny Ø90 ledning ind til Claus Nørregård – begge steder for at imødekomme
vandforbruget.
Vandværket lavede en aftale med mariagerfjord kommune om etablering af en vandpost, ved den
nye cykelrasteplads ved Haslegård å – Kommunen har betalt posten, vandværket sponsorere
vandforbruget.
Der er lavet en aftale om salg af vandoplysninger til Mariagerfjord vand til 14 kr. pr. forbruger der
skal betale vandafledningsafgift.
Efteropfølgningen på installeringen af de nye forsyningspumper, kunne det konstateres at
besparelsen ikke var, hvad Grundfos havde lovet – derfor har Grundfos installeret en ny pumpe –
der køre ved lav (nat) drift i vandværket.
Vandværket egenkontrol – kvalitetssikring er blevet EDB styret, via Tethys – dette betyder
systematisk overblik over Martins arbejdsopgaver – samt den efterfølgende dokumentation.
Forårs nedlægning af ny kloaker i Oasen og Fruerlund, gav mange udfordringer på
vandforsyningsnettet i områderne. Der var masse af overgravningerne, mange steder valgte
vandværket at lægge ny vandledninger ned, frem for at reparere på de gamle.
Øster Hurup vandværk mistede desværre vores ene lokal revisor, Steen Rach i 2015 ære være hans
minde – Paul Madsen som var suppleant, tiltrådte som lokal revisor sammen med Jens Andersen.
Stor tak til den for deres arbejde.
Stor tak til Martin som vandværksbestyr – det er ikke altid let, eks. Med op til 15 overgravninger
om dagen, i foråret – og gennemskylning af anlægget ved forureningen i august.
Stor tak til det gode samarbejde i bestyrelsen.

