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Generalforsamling 20. marts 2017 

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

Finn Nielsen blev valgt som suppleant og Lene Schøning som 2. suppleant. Jette Olesen 
blev igen valgt som revisor, og Heidi Thorning Jensen blev igen valgt som suppleant. Hun 
blev dog ophøjet til revisor for at følge vedtægterne. 

Bestyrelsesarbejdet 

Vandråd: 

• Jeg har formandsposten i Vandrådet for Frederikshavn Kommune. Vi er i gang et 
fælles regulativ. Derudover samarbejde med fælles VVS, regnskabsfører etc. 

• Jeg har deltaget i Regionsvandrådsmødet for Region Nord hvor forskellige temaer 
er på dagsorden. Her vil jeg specifikt fremhæve cypersikkerhed. Her fik vi 
demonstreret hvor nemt det er at ”kigge over skulderen” og at vores password er til 
salg på nettet. 

Forbrugere: 

• Måske får vi en ny bruger i selskabet. Vi afventer tilbagemelding om han er 
interesseret.  

Planerne for 2018: 

• Danske Vandværker anbefaler at vi skifter selskabsform fra A/S til A.M.B.A. Det er 
for at begrænse vores risiko over for 3. mand, hvis selskabet kommer ud for en sag 
med erstatningskrav. 

• Miljøministeriet har udsendt en bekendtgørelse benævnt 
”Drikkevandbekendtgørelsen”. Den beskriver meget præcist hvordan vandprøver 
skal tages og hvilke pesticider der skal tages hvor og hvornår. Den træder i kraft i 
2018. 

• EU har vedtaget den meget omtalte Persondataforordning. Den er vi også 
underlagt. Danske Vandværker har lavet forarbejdet og vi skal udfylde resten. Der 
er dog et større arbejde for os. 

Det tekniske 
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• Vandmålerne hos Bodil og Tommy og Aktivitetshuset og blevet skiftet, da de viste et 
helt unormalt forbrug. F.eks. skulle Aktivitetshuset have brugt så meget vand at 
resten af byen ikke have brugt noget. 

Planerne for 2018: 

• Vi har planer om at få vores trykforøgerbrønde ført op på niveau med jorden, da vi 
flere gange har oplevet at brøndene bliver fyldt med vand. Skyllevandspumpen skal 
udskiftes, da den ikke kører mere og kompressor skal også udskiftes, da den falder 
ud ofte fordi den er ved at være godt slidt. 

Afslutning 

Tak til medlemmerne i bestyrelsen for deres arbejde.  

Jesper Mygind 
Formand  


