
 

Bestyrelsesberetning ved generalforsamlingen 14. marts 2022 
Beretningen omhandler driftsåret 2021 

Bestyrelsen har i år været:  
Formand Jan Andersen 
Næstformand og valgt for sommerhuse Kaj Sørensen 
Kasserer Renè Klitgaard  
Ingermann Sørense 
Sekretær Tinna Jellesen 
Medlem valgt for sommerhuse Peter Steen 
Medlem valgt for sommerhuse Jørgen Andersen 
Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder. 
Driftsudvalget har afholdt møder ca. en gang pr. måned. 
Driftsudvalget består af: 
Formand – Næstformand – Kasserer – vandværksbestyreren. 
Driftsudvalget opgave er dialogen om driften med vandværksbestyreren. 
  
Op pumpning af vand 
Der er i 2021 oppumpet 192.599 m3 vand og solgt 188.606 m3 – svind på 2,07 % 
Der er i 2020 oppumpet 190.072m3 solgt 183.083 m3 – svind 3,6 %  

(2019 - 182.268 m3 – 176.170 m3 – 3,35 % ) 

 

Antal forbrugere: 
Der er 2570 forbruger. Der er solgt 22 nye tilslutninger i år 2021. 
1902 stk. Sommerhuse som har aftaget 54.554 m3 (44.868m3 i år 2019) 
527 stk. helårshuse som har aftaget 47.874 m3 (43.799 m3 i år 2019)  
8 stk. storforbrugere som har aftaget 48.797 m3(53.064 m3 2019) 
102 stk. forbruger i Rønholt området har aftaget 31.858 m3 (34.439 m3 2019) 
 
2021 i ord: 
Vandværket har kørt fint i 2021, vandværket 6 vandboringer og 2 vandværker køre fint – Bestyrelsen 
arbejdet/ møderne er plan ud et årshjul med fokus på renovering / etableringsopgaverne der er planlagt 
for året under budgetlægningen. 
I 2021 er der gravet en 1400 meter ny vandledning ned til at levere drikkevand til 39 forbruger i 
Møgelholt. Bestyrelsen i Møgelholt vandværk havde tilbage i 2020 kontaktet Øster Hurup vandværk om 
der kunne findes et samarbejde fremadrettet. Den 1. december 2021 overgik forbrugerne fra Møgelholt 
vandværk til Øster Hurup vandværk.  
For ca. 4 år siden kom Rønholt vandværk ind under Øster Hurup vandværk, og ved udgangen af 
regnskab 2021, har forbrugerne i i dette vandværk betalt de sidste af deres andel ved 
sammenlægningen. Forbruger er overgået til samme takst som andre forbruger. 
BNBO - Boringsnære beskyttelsesområder 
Det fylder meget i snakken.  Boringsnære beskyttelsesområder – også kaldet BNBO – skal beskytte 
drikkevandet. Det er nærområder omkring vandværksboringer, hvor der vurderes at være et særligt 
behov for grundvandsbeskyttelse på grund af risiko for, at eventuel forurening hurtigt kan nå 
drikkevandet. Beskyttelsen er for pesticider (sprøjte) og nitrat ( gødning)  



 
Øster Hurup vandværk modtog tilbage i foråret 2021 kommunens udregnet BNBO og indsatsplan for 
Øster Hurup vandværk. Området var på dette tidspunkt 25 hektar og vandværksbestyrelsen mente, det 
var meget og vil have en ekstern beregning for området. 
Inden bestyrelsen fik igangsat / købt en rådgiver meldte mariagerfjord kommune tilbage de havde 
beregnet BNBO-indsatsplanen på ny – denne gang er området meget mindre og der er lavet en aftale 
om overvågning med udviklingen af nitrat. 
 Vi har behandlet sagen i bestyrelsen. Bestyrelsen har ønsket at vandværket kigget med et langt 
perspektiv for at sikre grundvandmagasinerne og boringerne i Hylt, gerne med en mulighed for 
etablering af en yderlig vandboring. 
Øster Hurup vandværk er et Primærvandværk = kan forsyne egen + mulighed for nabovandværker + 
have nødforsyning. 
Vandværket fik i 2021 installeret et nyt SRO-system (Styring Regulering Overvågning) på vandværket, i 
dette system er der også installeret video overvågning af vandværkerne. Systemet giver muligheder for 
at optimere driften i fremtiden. Men uden tvivl vil vandværket også blive ramt af højre forbrugspriser 
bla.  ( ca. 140000 khw – pr. år 
  
Alle lovpligtige vandprøver er taget i 2021.   
Øster Hurup Vandværk overholder udarbejdet prøveudtagningsprogram, som er udarbejdet med 
kontrolinstansen mariagerfjord kommune. Alle vandprøver kan ses på vandværks hjemmeside 
 
At udsende opgørelser /regninger med posten er besværlig og en stor omkostning. Derfor udsendes 
mange aflæsningskort til forbruger pr. mail. – husk at meddele når i får ny mail eller adresse. 
Dette kan gøre på vandværkers hjemmeside 
 
Medarbejder status: 
Til stor forskrækkelse for alle blev Martin desværre syg op til sommerferien og har været sygemeldt hel 
over efteråret. Det er dejligt at Martin er tilbage og bestyrelsen er enig om Martin får alt den tid han skal 
bruge, for at komme sig 110 % igen. 
I tiden hvor Martin har været fraværende har Rene Klitsgård passet vandværket. 
 
Bestyrelsesarbejde: 
Det at sidde i en vandværksbestyrelse er blevet mere kompliceret gennem tiden og det er vigtigt med et 
godt samarbejde. Der BNBO, indsatsplaner, vandsektorlov 2/3, LEER 2023, vandforsyningsplaner, 
bankverdens høje kontrolkrav, kravene fra myndighederne er stigende. 
Jeg vil gerne som formand takke bestyrelsen for deres arbejde. Vandværksbestyrelsen har et godt 
samarbejde med altid høj arbejdsmoral og godt humør på vore bestyrelsesmøder. 
Samarbejde og fordelingen af arbejdsroller i bestyrelsesarbejdet er vigtig. Bestyrelsen er konstruktiv og 
positiv på der skal være dialog med andre vandværker, leverandør og kommune. 
Stor tak til vor vandværksbestyrer Martin Bach. 
 
Dette var bestyrelsens beretning.  
 


