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Stiftende generalforsamling onsdag d. 7. december 2005. 
 
I 

KVHK 
Kontaktudvalg for vandværker i Ny Hjørring Kommune. 

 
 
Generalforsamlingen afholdt på Sindal Kommunekontor, Vendelbogade 7, 9870 Sindal kl. 19,00. 
 
Søren Stensbak Larsen bød forsamlingen velkommen, i alt 30 personer var til stede. Der var givet 
tilsagn om medlemskab fra 26 vandværker. Der var meldt afbud fra Hjørring Vandværk og Vrå 
vandværk var ikke repræsenteret. I alt 24 personer (vandværker) havde derved stemmeret. 
 
Søren Stensbak Larsen kunne berette, at vi lige havde begravet kontaktudvalget KVIS, at 4 
vandværker i NY Hjørring ikke havde ønsket at deltage, at han glædede sig over det positive 
fremmøde af repræsentanter for 24 vandværker i Ny Hjørring Kommune. 
 
Dagsorden. 
 
1)    Valg af dirigent. Søren Stensbak Larsen foreslog en velkvalificeret og trænet dirigent, 
                                    nemlig Erling Johansen, Sindal, der valgtes uden modkandidat. 
 
2)     Gennemgang af vedtægter og budget. 
         Erling Johansen takkede for valget og ved opråb blev de mødte konstateret med både  
         vandværksnavn og personnavn. 
         EJ gennemgik derefter de udsendte vedtægter for KVHK, for hver § blev der spurgt om der  
         Var kommentarer til paragraffen. Efter den grundige gennemgang blev vedtægterne  
         enstemmigt vedtaget og rundsendt til underskrift. 
 

Derefter gennemgik EJ det udsendte budget, som også godkendtes enstemmigt. 
Kontingentet til KVHK bestod af et grundkontingent på kr. 400,00 + kr. 0,50 pr måler årligt 
pr. vandværk. Ved kontingentopkrævningen skal vandværkerne samtidig oplyse deres antal af 
vandmålere. 

 
3)      Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleanter. 
          EJ bad om forslag og bestemte samtidig, at der på stemmesedlen skulle skrives 5 navne, en  
          afvigelse derfra, ja så var stemmesedlen ugyldig. 
 
          De valgte blev: Søren Stensbak Larsen, Sindal med 21 stemmer. 
                                   Ejgil Thomsen, Poulstrup          med 20 stemmer.. 
                                   Erik Jensen, Hæstrup                 med 19 stemmer.. 
                                   Ivar Nielsen, Børglum                med 18 stemmer. 
                                   Bjarne Pedersen, Sønderskov    med 15 stemmer. 
                                   Leif Anker Jensen, Vrensted     med 11 stemmer. 
                                   Bent Malmberg, Stenhøj            med 11 stemmer. 
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           En stemmeseddel var ugyldig. De 5 førstnævnte udgør herefter bestyrelse, ved lodtrækning  
           blev Leif Anker Jensen suppleant. 
            
 
           Der foretoges også valg til revisorer, hvilket blev.Henrik Jensen, Lønstrup og Bent  
           Malmberg, Stenhøj.  Hans Henrik Toft Sørensen, Hundelev valgtes til revisorsuppleant. 
 
4)        Eventuelt 

     Søren  Stensbak adspurgte forsamlingen om forslag til det fremtidige mødested og måtte 
     gå med beskeden, at det måtte bestyrelsen selv finde ud af. 
 
     Lars Kjærsgaard, Sindal, fik nu tildelt ordet. 
     Lars havde, i form af næstformand i Region Nord, været til møde på Borgen (Akselborg). 
     Der var 65 deltagere til mødet. Mødet var af regeringen indkaldt for en drøftelse af den  
     fremtidige vandværkslovgivning. 
     Regeringen vil have mere miljø – mere effektive vandværker – lavere og gennemsigtige  
     Vandpriser, det gælder også spildevand – vandtilsyn – selskabsskat – loft over vandpriser –  
     et centralt offentlig vandtilsyn – ændring af regnskabsudførelse.  
 
     Hvad Lars havde fået ud af mødet, får stå hen i det uvisse, han fik af dirigenten pålagt, at 
     afkorte sit sandsynligvis velforberedte indslag, men i Vandposten november 2005 side 32 er 
     der en artikel af  Bent Soelberg, der behandler ideoplæget om serviceeftersyn af  
     vandsektoren  
 
 
Søren og Erling takkede for god ro og orden, med samtidig en velkomst til de nyvalgte 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
Generalforsamlingen afsluttet kl. 20,25. 
 
 
 
 
---------------------------------------                                     ------------------------------------------- 
B. Malmberg                                                                     Erling Johansen 
Selvvalgt referent                                                              Dirigent          
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