
Generalforsamling den 9/12 – 2013 på Hjørring Kro kl. 19,00 

 

1. Valg af dirigent 

 Valg blev Lars Kærsgaard 

2. Valg af referent 

 Valgt blev Carsten Lanzky Jensen 

3. Valg af stemmetællere 

 Valg blev Knud Mikkelsen og Eldorf Christiansen 

4. Bestyrelsens beretning 

 Bjarne Pedersen berettede om det forløbne år. 

I beretningen fra året 2012 – 2013 er de første tiltag at Ejgil og jeg deltog på Region 
Nord` s afholdte seminar på Tranum Strand. 

Ida Auken var tilsagt om at deltage, men sendte afbud. 

I stedet kom da Tanja Nielsen fra Vandsektorens Teknologifond. 

Fonden startede med en beholdning på 20 mil. Sammensat af 10 mil. fra Danva og      
F V D i fællesskab og 10 mil. fra Miljøministeriet. 

Fonden har støttet projekter, såsom: 

Online analyser 

Ultralydsrensning af boringer  

DNA analyser 

DTU var med i en del af projekterne, og hermed var alle pengene nu næsten brugt. 

Herefter var der et oplæg af Palle Christensen fra Region Fyn. 

I PC` s oplæg kom han nærmere ind på hvordan man skulle sikre de mindre 
vandværkers overlevelse. 

PC nævnte flere områder, som vandværksbestyrelserne skulle være opmærksomme 
på, nemlig uddannelse og dårlig økonomistyring og dårlig vedligehold. 

Ifølge PC er Vandsektorloven en tikkende bombe for de private vandforsyninger i DK 
og nævnte i denne forbindelse en udtalelse af tidligere ansat i Miljøministeriet Jens 
Kampmand, hvor vedkommende sagde: ”sørg for at have en fornuftig økonomi, og 
have penge i kassen og planlæg jeres vedligeholdelse”. (citat slut) 

Vi har i indeværende år mistet et medlems vandværk, som nu forsynes af anden 
vandforsyning. 

Grunden til nedlæggelsen af vandværket skyldes dårlige  boringer – dårlig økonomi 
samt at det øvrige materiel var totalt nedslidt. 
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Vi tager et tilbageblik på hvad der i øvrigt er sket i det forløbne år. 

På mødet den 3/12 – 2012 fik vi en forklaring af Team Vand og Jord omhandlende 
randzone lov og erstatningsregler. 

Ydermere blev der forklaret om en foreslået lovgivning om kvalitetssikring af 
vandværker samt personel, opgaverne skulle være igangsat inden udgangen af år 
2014. 

Man gjorde forsamlingen opmærksomme på, at de fleste indvindingstilladelser 
udløber i 2013. 

På samme møde var Viggo Larsen programsat til at informere om sammensætningen 
af en analyse rapport, samt en uddybende forklaring af de forskellige parametres 
betydninger. 

Viggo Larsens uddybende forklaringer var som altid indgående og let forståelige, 
hvilket faldt i god jord hos os tilhørerne. 

 På mødet den 29/5- 2013 var der besøg af Klaus Lentz fra Park og Vej HJ. Kom. 

Emnet var forklaring på udfyldelse af ansøgning skemaer om gravetilladelser.  

Der var på samme møde besøg af Jørgen Krogh Andersen fra DVN i Nibe. 

Emnet var et tilbud om et kursusforløb omhandlende lovforslaget som nu var blevet 
til lov. Alle vandforsyninger der levere mere end 17,000 km3, skal have udarbejdet et 
ledelses-system inden udgangen af 2014. 

Jens Chr. Roesen Hj. Kom. orienterede om at alle vandforsyninger skal have oprettet 
en E – Box til  kommunikation. 

Desuden diskuteredes forholdene under nedbrydning / fjernelse at en tidligere 
ejendom fra et tilhørsforhold til vandforsyningen. 

Nedbrydningsfirmaerne må ikke røre vandforsyningerne, men der skal forlods 
udarbejdes retningslinjer for dette. 

J.C.R vil forsøge at udarbejde det fornødne materiale. 

På mødet den 14/10 2013 

Nu har vi passeret datolinjen, så alt om kalkknuseri  og reduceret vandværkstilsyn 
samt J. K. A. kursusforløb, vil der blive informeret næste år. 

Formanden rettede en stor tak til Team Vand og Jord for de altid møder op og 
deltager, samt hjælper os med deres viden og indsigt på vandforsyningsområdet. 

Tak til medlemmerne, for at I også er flinke til at møde op og deltage på møderne. 

En stor tak til kollegaerne i bestyrelsen for hjælp og medvirke. 

Bjarne Pedersen 

 

Beretning godkendt.                                      
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5. Regnskab 

 Bent Malmberg fremlagde regnskabet og gennemgik de forskellige poster. 

 Regnskabet for året viste et underskud på 6709,15 kr. - Regnskabet blev godkendt. 

6. Budget for 2014. 

 Bent Malmberg fremlagde budget for det kommende år. 

 Budgettet viser et underskud på 6.500,- kr. 

7. Indkomne forslag.    Der var ikke indkommet nogen forslag 

8. Valg til bestyrelsen:    Valgt er:  

 Tommy Mostrup – repræsentant fra Hjørring. Vandselskab 

 Ejgil Thomsen ønskede ikke genvalg. 

Valgt til bestyrelsen er:  Carsten Lanzky Jensen og Leif Jensen 

9. Valg af suppleant :  Ib Riisager   

10. Valg af 2 revisorer: Valgt er: Erik Jensen og Ib Riisager 

11. Valg af revisor suppleant Valgt er: Hans Henrik Toft Sørensen  

12. Valg af repræsentanter til grundvandsråd Valgt er:  

Carsten Mikkelsen og Bjarne Pedersen  

13, Valg af suppleant til grundvandsråd. Valgt er: 

    Lisbeth Simonsen   

14. Eventuelt. 

Der udspandt sig en diskussion omhandlende lønudgifter kontra de skattemæssige forhold 
vedrørende aflønning af vandværkspersonale samt foreningsvalgte medlemmer. 

 

Formanden rettede en særskilt og stor tak til Ejgil Thomsen for det arbejde han har gjort i 
Vandrådet, siden dette blev oprettet. 

Formanden takkede kommunen – medlemmerne og bestyrelses kollegaerne for et godt og 
fortrinligt samarbejde i det forløbne år. 

Generalforsamlingen sluttede. 

 

 

 

Bjarne Pedersen   Lars Kærsgaard 

Formand    Dirigent.   

                                                                                                                                                               3af3 


