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Beretning 2018 

 

Generalforsamling 21. marts 2018 

Efter bestyrelsens beretning var der fra salen anmodning om at holde beretning for året og 
information om fremtidige planer skarpt adskilt. 

Til regnskabet blev et forhold om fejlagtigt betaling afklaret. 

Ib Bowman, Tom Nedergaard og undertegnede var på valg og blev alle genvalgt. Daniel 
Kristensen trak sig og Heidi Thorning Jensen indtrådte i stedet. 

Finn Nielsen blev igen valgt som suppleant og Lene Schøning igen som 2. suppleant. 
Jette Olesen blev igen valgt som revisor og Bo Gregers Engmann blev valgt først som 
revisor og ved vedtagelsen af vedtægtsændringerne degraderet til suppleant. 

Der var 2 indkomne forslag. Et hvor bestyrelsen skulle indgå forhandlinger med 
Frederikshavn Forsyning om overtagelse af vores Vandværk. Dette blev nedstemt. Det 
andet var vedtægtsændringer som blev vedtaget. 

Ekstraordinær generalforsamling 

Vi afholdt en ekstraordinær generalforsamling med spørgsmålet om vi skulle renovere 
vores 2 eksisterende pumper eller fremrykke de planlagte investeringer med nye pumper 
og filtrer, da vores pumper trængte til renovering. Det blev besluttet at renovere de 
nuværende pumper og undersøge omkostningerne for at tilslutte os til Forsyningen. Mere 
om det sidste under punkt 8. 

Bestyrelsesarbejdet 

Tom har haft møde med Frederikshavn Vand A/S for at indhente uforpligtende tilbud for at 
blive tilsluttet dem. Herom under punkt 8. 

Hjemmeside: 

• Alle vandværker skal have en hjemmeside med obligatoriske punkter. Vi er godt 
med og arbejder på at informationerne er mere oplysende. 

Tilsyn: 

• Vi har haft tilsyn af Kommunen. Har aftalt med dem om pålægget med hegn 
udskydes til 2019. Derudover skal vi have efterset selve bygningen. Det drejer sig 
om fugerne udvendigt og gulvet som har belægning der skal renses af. Ellers ikke 
noget. 
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Forbrugere: 

• Vi har fået et nyt medlem i selskabet. Tage Christensen på Frederikshavnvej 788.
  

Vandråd: 

• Vandrådet har arbejdet med et fælles regulativ og har indsendt dette til Kommunen 
for godkendelse. 

• Vi har haft foredrag om digitalisering af ledningsnettet, som træder i kraft 1. januar 
2019 med en overgangsperiode på 3½ år. 

• Jeg har deltaget i Regionsvandrådsmødet for Region Nord hvor forskellige temaer 
var på dagsorden. Der var fokus på det politiske arbejde og EU. Det kunne til tider 
være lidt højtravende. 

Det tekniske 

• Som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling blev Brøndboreren sat til at 
renovere vores 2 pumper. Vi havde i mellemtiden modtaget vandanalyser der viste 
overskridelse af ammonium i vandet. Efter samtale med Kommunen kunne dette 
tyde på at vores filter ikke fungerede optimalt. 

• Vi bad derfor Brøndboreren om at kontrollere filteret. Han kunne konstatere ved 
aftapning at der kom rust og filtermateriale ud, hvilket der ikke må. Hans konklusion 
var at filteret stod for udskiftning og for at sikre fortsat vand skulle det udskiftes 
hurtigst muligt. 

• Vi afholdt et bestyrelsesmøde umiddelbart efter og tog beslutningen om at 
iværksætte en udskiftning af filter og pumper for at sikre vand til medlemmerne. 

• For at undgå et eventuelt kogepåbud havde vi et midlertidigt UV filter monteret for 
at slå eventuelle bakterier ihjel. 

Afslutning 

Tak til medlemmerne i bestyrelsen for deres arbejde.  

 

Jesper Mygind 
Formand  
 


