
 

 
Bestyrelsesberetning ved generalforsamlingen 13. marts 2023 
Beretningen omhandler driftsåret 2022 

Bestyrelsen har i år været:  
Formand Jan Andersen 
Næstformand og valgt for sommerhuse Kaj Sørensen 
Kasserer Renè Klitgaard  
Sekretær Tinna Jellesen 
Peter Steen 
Mark Pedersen 
Claus Pedersen 
 
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 
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Antal forbrugere: 
Se slide  
 
2022 i ord: 
Vandværket har kørt fint i 2022, 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 2022 er der udskiftet / nedgravet ca. 6,8 km ny vandledning. 
Områderne: Østen krogen – Bondes bakker, dele af Nr. hurupvej, dele af Hedegårdevej og 400 meter 
nye hovedledning på kystvejen.  
I 2022 har overtagelsen af Møgelholt vandværk fuldendt og der køres fuld drift. 
Udgifterne til strøm til pumperne har ligesom alle andre steder, steget voldsom i 2022 – vandværket 
arbejder løbene på at optimere driften med den digitale teknologi der er på marked.  



 
Beredskabsplaner blev lige pludselig meget aktuelt igen. På øster Hurup vandværk er der installeret 
nødgenerator i tilfælles af brunuot. 
Omkostningerne til driften stiger og det har bestyrelsen måtte regere på til budget 2023, hvor det bliver 
vandet stiger 0,55 kr. pr. m3 og 50 kr. i fastafgift. Dette betyder en stigning på ca. 75-100 kr. for en alm. 
Husstand. 
 
I 2022 blev der installeret video overvågning på vandværkerne, som arbejder sammen med vandværkers 
SRO (system til styring og overvågning af et automatisk anlæg) anlæg. 
Administrativ er der meget arbejde på vandværket:  
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  
Forhandlingerne har fyldt meget og det er med glæde at fortælle, der er lavet en aftale med lodsejer og 
køb af arealet. Vi som bestyrelses har lagt vægt på en grundvandsbeskyttelses mange år ud i fremtiden – 
til de næste generationer. 
 
Aftalen var kompliceret, idet Mariagerfjord kommune satte spørgsmål til fornyelses af 
indvindingstilladelsen på de 4 boringer i Hylt. Efter en del møder og god hjælp lykke det her først i 2023 
af få indvindingstilladels godkendt til de næste 30 år. 
 
Det er godt vi kan sikre vores grundvand / drikkevand fremadrettet, nye stoffer finder vej til 
grundvandet. PFOS har været på mange læber i 2022 – der bliver også målt for det i vandværks 
kontrolprogram, der er udarbejdet i samarbejde med kontrolmyndigheden mariagerfjord kommune. 
Normalt er en beretning af året der er gået. I vandværket arbejder i efter en 10 års vedligeholdes og 
investeringsplan. Flere ting er blevet rykket grundet lovgivningen og krigen i Europa, men vi har de 
planer vi havde i 2022, kan gennemføres i 2023 og frem.  
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Som alle er bekendt med, har vores vandværksbestyr Martin været igennem et sygdomsforløb.  
Vi i bestyrelsen er superglade for Martin og har i samarbejde med Martin får tingene til at køre hele 
året. Tak til Martin for hans kæmpe gåpåmod og til tider stædighed – godt gået Martin. 
Tak til vores mange loyale, gode faglige dygtige leverandør. 
 
Til sidst vil jeg gerne som formand takke bestyrelsen for deres arbejde. 
Vi arbejder faglig og saglig, når vi har bestyrelsesmøder. Vi er gode til at få vendt sagerne, inden der 
tages en beslutning. 
 
Det var bestyrelses beretning  
 

 


