
Skærum Vandvæk 

Beretning 2016 

Generalforsamling 10. marts 2016 

De tre bestyrelsesmedlemmer som var på valg, Ib Bowman, Tom Nedergaard og 
undertegnede blev alle genvalgt. 

Brian Høj blev igen valgt som suppleant og Tommy Lindgren som 2. suppleant. Jette 
Olesen blev igen valgt som revisor, og Heidi Thorning Jensen blev igen valgt som 
suppleant. 

Bestyrelsesarbejdet 

Kursus: 

• Miljøministeriet har udsendt en bekendtgørelse om kvalitetssikring af vandværker 
hvori en person for det enkelte vandværk skal have deltaget i et drifts- og et 
hygiejnekursus. Jeg har været driftskursus og vi mangler at få en på 
hygiejnekursus.  

• Tom, Ib og jeg har deltaget kursus om ledelses/kvalitetssystem. Lidt langhåret, dog 
brugbart. Vi skal i gang og tilskære så det passer til vores vandværk 

• Jeg har deltaget i kursus vedrørende ny regnskabsmetode specielt for vandværker.  

Vandråd: 

• Jeg deltager på vores vegne i Vandrådet for Frederikshavn Kommune. Der sker 
ikke det helt store. 

• Jeg har deltaget Regionsvandrådsmødet (region Nord) på vegne af vores lokale 
vandråd, da formanden ikke kunne. 

Tilsyn: 

Vi har haft tilsyn af Kommunen og det gik fint. Enkelte små punkter under administration 
som skulle rettes. En enkelt ting var affaldet og specielt forekomsten af dyre ekskrementer 
omkring vandværket og boringerne. Så der står i rapporten at vi skal have etableret hegn 
om vandværkets grund. 

Forbrugere: 

• Vi har fået en ny forbruger på Albækvej. 

• Flagets Vej 1, som er et dødsbo, har vi ingen indtægt fra. 
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• En af vores medlemmer har i forbindelse med fraflytning af lejere, konstateret snyd 
med aflæsningen af lejerne. Det er en påmindelse til os andre at vi hæfter for vores 
lejere. 

Planerne for 2017: 

• I forbindelse med udvidelsen af vandværkets grund, vil vi gennemføre handlen i år, 
så det kommer på plads. 

• Bangsminde har under separeringen af kloaknettet taget GPS positioner af vores 
ledningsnet, hvor de har stødt på det. Så kan vi som en start digitalisere vores net.  

Det tekniske 

Under separeringen af kloaknettet er en del blinde rør lukket. 

Trykforøgeren på Katsigvej har fået den hele store tur efter at brønden har været fyldt med 
vand og trykforøgeren på Bondgårdsvej har fået HPFI relæ. 

Flagetsvej 4 har fået etableret stophane og udskiftet rør i huset for at få et større tryk. Vi 
har betalt for stophanen. 

Styrenheden til filterskylning udskiftet. Det krævede dog et større arbejde for finde rundt 
mellem ledningerne, da disse ikke var afmærket, hvilket er gjort nu. Under udskiftningen 
kunne det se ud som om at el-tavlen tidligere har haft overbelastning muligvis lyn. Så det 
blev ordnet ved samme lejlighed og vi fik monteret transientbeskyttelse. Dette gjorde at 
projektet blev dyrere end budgetteret. 

Arbejder for 2017: 

Kommunens tilsyn som før omtalt hvor vi er blevet pålagt at etablere hegn, har vi fået et 
tilbud på hegn på små 50.000, som vi har accepteret. Hegnet kommer til at inddrage 
tilkørslen til baghaven for Borgervej 29. Hegnet får 2 låger, så de stadig har mulighed at få 
adgang til haven med et fornuftigt varsel. Ejeren vil få et brev fra os om etableringen og 
muligheden for adgang fremover. 

Vi har aftalt med Bangsminde om at opfylde arealet rundt om vandværket med jord for at 
gøre pænere. Når dette er gjort får vi sat hegn op. 

Afslutning 

Tak til medlemmerne i bestyrelsen for deres arbejde.  

Jesper Mygind 
Formand  
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