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Generalforsamling 11. marts 2015 

De to bestyrelsesmedlemmer som var på valg, Daniel Kristensen og Gert Poulsen blev 
begge genvalgt. 

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

Bestyrelsesarbejdet 

Vandværket er medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD), som er en stor 
hjælp til arbejdet. De informerer om aktuelle debatindlæg i dagspressen, deres arbejde 
over for lovgiverne og ikke mindst orienterer om love/bekendtgørelser, som vi skal forholde 
os til. De udsender nu et ugentligt nyhedsbrev om hvad der rører sig vandsektoren. Det er 
dog ikke alt vi skal forholde os til, da kravene er differentieret i forhold til udpumpede 
vandmængder. FVD tilbyder forskellige kurser inden for arbejdet med vandværker. Det 
gælder både bestyrelsesarbejdet og det tekniske. Jeg har deltaget i kursus vedrørende 
regnskab for vandværker. 

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. 

Vi har genoptaget vores deltagelse i det lokale vandråd, hvilket er positivt da gennem dette 
kan ses at vi ikke er de eneste der har visse mangler i både det papirmæssige og arbejdet 
med selve vandværket. 

I forbindelse med projektet renvandstank, skylder vi stadig Skærum Aktivitetshus 20.000,- 
for køb af grunden og hvornår vi betaler vil jeg komme til under fremlæggelsen af 
regnskabet. 

Kommunen havde adviseret os at de ville komme på tilsyn og derfor tog Jette, Gert og jeg 
fat en større omgang rengøring af vandværket, hvilket var tiltrængt. 

Vi har mistet 2 forbrugere som er Posten hus (Borgervej 11) og Frederikshavn Forsyning 
(pumpestationen på hjørnet af Borgervej og Bondgårdsvej) og fået forespørgsel om 
tilslutning til vandværket fra 2 husstande. 

Planerne for 2015: 

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 



Skærum Vandvæk 

Jeg har deltaget i kursus vedrørende ny regnskabsmetode specielt for vandværker. Mere 
under punktet under fremlæggelsen af regnskabet. 

Vi har haft tilsyn, som før nævnt, 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. 

Jeg har deltaget Regionsvandrådsmødet (region Nord) på vegne af vores lokale vandråd, 
da formanden ikke kunne. Ganske interessant og som før omtalt mangler i papirarbejdet 
og arbejdet med vandværket. 

Det tekniske 

Vi har fået etableret af renvandstanken og har aftalt med Bangsminde (som er i gang med 
separeringen af kloaknettet) om at opfylde arealet rundt om vandværket med jord for at 
gøre pænere. 

Trykforøgeren på Katsigvej er i stykker igen. Vi har dog ikke fået nogen klager over 
manglende tryk. Måske er trykforøgeren på Bondgårdsvej tilstrækkelig. 

Mange flytninger af ledninger under separering af kloaknettet. Heldigvis kun få afbrydelser 
af vandet. Bangsminde opdaterer vores ledningsoplysninger med GPS positioner. 

Reparationer: 

SILHORKO konstaterede under deres service at styreenheden til filterskylning ikke 
fungerede og derudover skal vi tænke på at filteret på sigt (5 til 10 år) skal udskiftes på 
grund af tæring. Også da vi ikke mere har behov for et filter i den størrelse. 

Arbejder for 2015: 

Styrenheden til filterskylning udskiftet. 

Etablering af hegn rundt om vandværket. 

Afslutning 

Tak til medlemmerne i bestyrelsen for deres arbejde.  

Jesper Mygind 
Formand  


