
 

 

Bestyrelsesberetning ved generalforsamlingen 20. marts 2017 

Bestyrelsen har i år været:  
Formand Jan Andersen 
Næstformand Kaj Sørensen 
Kasserer Ingermann Sørensen 
Sekretær Renè Klitgaard 
Ansvarlig for hjemmesiden Tinna Jellesen 
Medlem valgt for sommerhuse Peter Steen 
Medlem valgt for sommerhuse Jørgen Jakobsen 
 
Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder og 
1 temamøde med Mariagerfjord Kommune og alle vandværker i kommunen, 
1 fællesmøde med vandværkerne i Øst, 
1 Vandrådsmøde, 
1 møde om vandforsyningsplanen. 
 
Der er oppumpet 157.621 m3 vand. Der er brugt ca. 10.000 m3 til gennemskylning af vandtank. 
Der er solgt 143.313 m3 vand. Dette giver et svind på 2 %. 
 
Antal forbrugere: 
Der er 1836 sommerhuse, som har aftaget 41.172 m3 vand. 
Der er 547 helårshuse, som har aftaget 46.511 m3 vand. 
Der er 8 storforbrugere, som har aftaget 55.630 m3 vand. 
Der er 106 forbrugere tilkommet fra Rønholt pr. 1/10 – forventet årssalg 35.000 m3 vand. 
Der er kommet 1 ny forbruger på i 2016. 
 
Udfordringer i 2016: 
De største udfordringer i 2016 var den bakterieforurening, vi fik i vores vandtank på Thaliavej. 
Tanken blev flere gange tømt og desinficeret. Tanken var lukket ned i en periode, uden det 
forulempede forbrugerne. 
Boring 4 i Hylt, som blev flyttet grundet en grævlingegrav, blev gennemskyllet meget og det 
lykkedes først at få rene vandprøver, da indvandingspumpen blev hævet fra 18 meter til 15 meter. 
Ved begge udfordringer har Mariagerfjord Kommune, som har tilsyn med vandværket, været 
orienteret. 
 
 
Alle lovpligtige vandprøver er taget i 2016 
 
 
 
 
 



 
Investeringer i 2016.: 
Der er nedgravet ca. 5 km ny vandledning i: 
dele af Oasen, 
100 % af området Åvænget, 
100 % af Strandbækken. 
 
Der er indkøbt en ny trailer til transport af vandrør. 
 
 
 
Der er konstateret vandspild på Haslevgårde Bakker / Bondes Bakke. 
Lækagen blev lokaliseret og repareret. 
 
Rønholt vandværk er pr. 1. oktober 2016 100 % indlagt under Øster Hurup Vandværk.  
Der har været stor planlægning i denne sag og mange møder.  
Investeringen i nye fødepumper i Hylt har allerede nu givet store strømbesparelser, som vi gerne 
skulle kunne se på 2017 regnskabet. De gamle pumper er installeret i Haslevgårde Bakker.  
På Hylt vandledningen er der bl.a. installeret et trykudligningssystem, der sikrer ens vandtryk i 
vandledningen. Dette er godt for forbrugerne og mindsker risikoen for vandsprængninger. 
Med de nye forbrugere fra Rønholt på ledningsnettet, forventes der et salg totalt på ca. 180.000 
m3 pr. år. 
 
Øster Hurup Vandværks bestyrelse har meldt tilbage til Mariagerfjord Kommunes vandforsynings- 
plan og indsatsplan, at Øster Hurup Vandværk er et primær/Nøgle vandværk. Dette betyder, vi 
skal kunne levere vand til nabovandværker, ved både nedbrud og fastleverance og ved evt. 
nedbrud på en boring i et indsatsområde. 
Øster Hurup Vandværk har en indvindingskapacitet på 239.000 m3 vand pr. år. 
Øster Hurup Vandværk har også tilkendegivet ved at være primær/Nøgle vandværk, at vi vil 
arbejde med indsatsplanen. Planen, der skal sikre drikkevandet/vandmagasiner – 
indvandingsområderne i fremtiden.  
Dog har bestyrelsen tilføjet, der ønskes frivillige ordninger med lodsejerne. 
     
Bestyrelsen har besluttet på juni bestyrelsesmøde, at der skulle betales forud a`conto pr. 
december 2016 opkrævningen. Beslutningen var desværre for sent og der må desværre 
konstateres et stor tab på en forbruger, der gik på tvangsaktion i 2016. 
Nu betaler alle forbrugere forud. 
Vi må konstatere vandafgiften til staten pr. 1. januar 2018 stiger fra 5,86 kr. til 6,18 kr.  
eller ca. 50 kr. pr. år for et helårshus. Afgiften ligger fast i 2018-2019-2020. 
 
Jeg vil gerne som formand takke bestyrelsen for et godt år.  
Vi har været langt omkring – men altid med høj arbejdsmoral og godt humør på vores 
bestyrelsesmøder. 
Stor tak til vores vandværksbestyrer Martin Bach. 
 
Dette var bestyrelsen beretning.  


