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1. Valg af dirigent 

Per Milborg blev valgt.  
På generalforsamlingen var der repræsenteret 12 andelshavere og 2 ”købere”. 
 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden Steen Møller 
Beretningen vises her i sin helhed: 
 Allerførst Vil jeg starte med at byde vandværkets nye medejere velkommen som vandværks 
andelshavere. 
Året 2019 har været et stille år for vandværket.  
Ændring selskabsform 
Som vedtaget på sidste års generalforsamling er selskabsformen i vandværket nu ændret fra 
at være et Interessentselskab til at være et Andelsselskab med begrænset ansvar. Udover lidt 
papirarbejde har det ikke medført problemer at gennemføre denne ændring. 
Vi har været forskånet for større driftsudgifter, idet vi kun har haft et eftersyn på gr.a. 
manglende tryk på vandet. Der blev udskiftet en pressostat, desuden er der indkøbt 100 
meter vandledning, som netop er blevet nedgravet op til Allan Jensen sammen med 
fibernedgravningen. På den måde sparer vi penge i forhold til selv at skulle nedgrave en 
vandledning op til Allan. Den nye ledning erstatter et jernrør som har en begrænset 
holdbarhed, og Allan beklager sig over manglende vandtryk, hvilket meget let kan være 
forårsaget af tilkalkede jernrør. 
Vi har igangsat arbejdet med at digitalisere vores ledningsnet. For det første fordi det bliver 
lovpligtigt indenfor et par år, for det andet for bedre at sikre vore efterkommere en viden om 
hvor vandledningerne er placeret. Vi har løbende registreret placeringen når der er gravet i 
forbindelse med nyanlæg og rørsprængninger. 
For løbende vedligeholdelse af vores vandværk har vi aftalt et årligt eftersyn, som foretages 
af en brøndborer med kendskab til vandværket. 
Vandforbrug 
Flere hus i byen står mere eller mindre ubenyttede hen, hvilket også kan ses af den mængde 
vand der bliver solgt.  I 2017 solgte vi 2965 m3,  
i 2018 2715 kbm.  
i 2019 2617 kbm.  
Vandets kvalitet var 100 % i orden ved den analyse, som blev foretaget i september måned. 
Her analyserer man vandet direkte fra vandværket og også en analyse taget i et tilfældigt 
hjem. I år skal der kun foretages én analyse som tages direkte på vandværket. 
Analyseresultaterne ligger på byens hjemmeside. 
Bestyrelsesmøder På grund af den stabile driftssituation, har der kun været afholdt et 
bestyrelsesmøde i årets løb, referatet herfra er også tilgængeligt på byens hjemmeside. 
Bestyrelsen holder sig dog løbende i kontakt og drøfter den daglige drift. 
Hovedemnet på årets bestyrelsesmøde var spørgsmålet om tilslutning til det Andelsselskab 
”Vandsamarbejde i Rebild kommune”, som skulle stiftes den 9. sept. 2019.  
”Andelsselskabets formål er at sikre, at forsyningen med drikkevand i Rebild kommune 
fortsat kan ske med ikke forurenet grundvand og uden videregående 
rensningsforanstaltninger og i overensstemmelse med gældende vandforsyningsplan i 
Rebild kommune.” 
Det er i virkeligheden en form for forsikringsordning at deltage. 
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Reelt kan man sige at vort vandværksboringsnære beskyttelsesområde er godt beskyttet, 
vandkvaliteten er som nævnt god, så på den baggrund behøvede vi ikke at deltage i 
samarbejdet med de øvrige vandværker.  
På et tidspunkt vil der sandsynligvis blive pålagt alle vandværker at deltage i samarbejdet, 
og de værker som ikke er tilmeldt fra starten, skal efterbetale den pris, som de indtil 
tiltrædelse har sparet. Så man kan lige så godt være med fra starten. 
Også vedtægterne for dette Andelsselskab findes på byens hjemmeside. 
Vi skal senere have en drøftelse af hvordan vi opkræve indskuddene til Vandsamarbejdet. 
Sidst tak til mine bestyrelseskollegaer for det gode. Samarbejde 
 
Beretningen blev godkendt med applaus. 
 

3. Regnskab 2019 

Regnskabet som var udsendt sammen med indkaldelsen udviste en overdækning på 26.045,-
kroner. Ved året slutning var der aktiver for 284.664,- kr. heraf indestående i bank 267.592,- 
kr.  
Regnskabet blev godkendt. 

4. Budget 

Budgettet var forud for generalforsamlingen udsendt til andelshaverne. Budgettet udviste en 
underdækning på 4.700,- kr.  

5. Takstblad 2020 

Takstbladet var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, og var på 
forhånd godkendt af kommunen. Imidlertid havde bestyrelsen vurderet, at det IKKE var 
nødvendigt at øge brugerbetalingen som følge af tilslutningen til Vandsamarbejdet i Rebild 
Kommune. Kontingentet hertil betales i 2020 over driften. 
Generalforsamlingen var meget enige i denne disposition og nyt takstblad uden betaling for 
grundvandsbeskyttelse indsendes til godkendelse hos kommunen. 

6. Indkomne forslag 

Gerding Bylaug havde forespurgt om vilkårene for etablering af vand ved HYTTEN, 
Bestyrelsen var i.h.t.  § 7 i Regulativet bemyndiget til at fravige takstbladet, men ønskede 
generalforsamlingens syn på spørgsmålet. 
Generalforsamlingen var enige i, at bestyrelsen kunne indgå aftale med Gerding Bylaug om 
vilkårene for HYTTENS tilslutning til vandværket. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Steen Møller, William Bluhme, Jan Skovfoged var på valg. Alle tre blev genvalgt. 
8. Valg af suppleant 

 
9. Valg af revisorer  

Torben Knudsen og Per Milborg blev genvalgt 
 

Referent William Bluhme 


