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Generalforsamlingen 27. februar 2019 

Før sidste generalforsamlings start præsenterede bestyrelsen en film med titlen ”Skærum 
Vand”, som viste vandets vej fra undergrunden til hanen. Filmen var for at illustrere vores 
Vandværk for interesserede og for give en fælles forståelse. Det var meningen, at den 
skulle ligge på hjemmesiden, hvilket ikke er sket endnu, da der er visse udfordringer rent 
teknisk.  

På selve generalforsamlingen blev alle kandidater, der var på valg, genvalgt uden 
modkandidater. 

Bestyrelsen havde et indlæg; et omkostningsoverslag for at komme på Frederikshavn 
Forsyning A/S. I dette indlæg blev der fremlagt de indtil videre kendte omkostninger for 
tilslutning til Forsyningen, og derefter var dette emne til diskussion. Der var både 
tilkendegivelser for at tilslutte sig og det modsatte. Dertil selvfølgelig også argumenter for 
og imod. Derudover er der også forskel på prisen for fast bidrag og vandet henholdsvis 
vores Vandværk contra Forsyningen. Enden på diskussionen blev, at nu kender vi 
omkostningerne, og hvad vi kan forholde os til. 

Bestyrelsesarbejdet 

Hegn: 

• Så lykkedes det at få det længe ventede hegn sat op. Første forsinkelse var, at vi 
skulle have en aftale på plads med naboen, hvor hegnet skulle placeres for at 
tilgodese hans muligheder for at komme ind i haven. For god ordens skyld, skyldes 
dette at han ikke var klar over, at Vandværket ejer grunden helt op til hans trappe, 
og han sådan set har brugt Vandværkets grund som tilkørselsvej. Derudover har 
hegnsfirmaet ikke kunne arbejde pga. vand. Nu mangler der bare en forskønnelse 
og flere har tilkendegivet at de gerne hjælpe. Det ser vi frem til. 

Regnskabsfører: 

• Vi har indgået aftale med Joan Lindbjerg Hansen fra Kontorhjælpen’s 
Vandværksadministration om at overtage regnskabsførertjansen efter Erik Jensen 
fra Regnskabskontor Nord, som vi har benyttet os af i en årrække. Årsagen til skiftet 
skyldtes, at omkostningerne til Erik Jensen efterhånden var blevet forholdsvis store i 
forhold til Vandværkets størrelse. Så velkommen her til dig Joan. Med skiftet 
indebærer også at vi får et nyt aflæsningstidspunkt, hvilket bliver i november 
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måned. Det skyldes presset med at få det hele i orden til indberetning til Skat, 
generalforsamling, indhentning af aflæsning fra dem der ikke lige får det gjort etc. 

Vandråd: 

• Vandrådet har arbejdet med en fælles beredskabsplan og har udarbejdet en 
grundskabelon. Det enkelte vandværk skal nu finpudse detaljerne, så planen 
afspejler vandværkets behov. Når dette arbejde er gjort, skal Kommunen have en 
kopi. Ikke for godkendelse, men at de kan se, at vi har en plan. 

• Vi har fortsat fokus på digitalisering af ledningsnettet. GeoPartner har meldt sig på 
banen og har ved sidste møde fremlagt deres løsningsforslag. Vi skal have kigget 
på deres tilbud og ydelser og holde dem op mod Thvilum, som fremlagde deres 
forslag forrige år. 

• Vandrådet og Danske Vandværker er opmærksomme på den øgede fokus, der er 
på vandværkerne. Det gælder alle aspekter. Vi har set gentagne gange, hvordan 
pressen kan skru en sag helt ud af proportioner, og derefter falder det ned igen. 
Især kan fund af pesticider få pressen helt op at køre. Her kæmper Danske 
Vandværker en kamp for at få diskussionen til at være på et sagligt og fakta baseret 
niveau. Nu skal det ikke misforstås, at vi ikke tager mulig forurening af vores vand 
meget alvorligt. Det gør vi. Danske Vandværker er derudover klar til assistance, 
hvis der påvises forurening. Det gælder både indsats og forhold til pressen. 

Det tekniske 

• Vi har haft lynnedslag, eller rettere sagt følgerne af lynnedslag. Vores styreenhed, 
som styrer vandets gang i filterne, tog skade og blev udskiftet. Forsikringen 
accepterede heldigvis deres andel. 

• Så har vi haft strømafbrydelse, da hovedledningen fra elboksen og ind til 
vandværket var skadet af vand pga. alder. Så den er udskiftet. 

• Så er der vandet ved Bøjen. Det startede med, at der kom vand ved siden af vejen 
modsat Bøjen i et stykke tid, hvorefter det holdt op igen. Efter en længere periode 
begyndte der at komme vand midt på vejen. Bestyrelsen fik en del henvendelser fra 
brugerne, om ikke vi skulle gøre noget. Det mente vi ikke, at vi skulle, da der i følge 
vores optegnelser af ledningsnettet ikke skulle være nogle rør der. Vi forhørte os 
ved Bangsminde, som havde stået for separeringen af kloakkerne, og Kanstrup om 
de kendte til, at der kunne komme vand efter gravning. Det kunne de begge 
bekræfte. Det kunne enten være vand, der løb gennem hele det udgravede område 
og kom op ved laveste punkt, eller de naturlige kanaler som var blevet ødelagt i 
forbindelse med udgravningen. Kommunen/Forsyningen ville ikke foretage sig 
noget, da den vandmængde, der kom op, var alt for lille. Nu er det sådan, at den 
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der beordrer en opgravning betaler. Hvis vi havde gjort dette og det ikke var en af 
vandværkets ledninger, havde vi hængt på regningen. Så vi havde følgende 
muligheder: 

o Lade være med at gøre noget. 

o Grave op og betale. 

o Håbe på at Kommunen/Forsyningen ville tage affære. 

Heldigvis var der en del henvendelser fra borgere her i byen, der gjorde at 
Forsyningen bad os om at iværksætte opgravning. Så havde vi det økonomiske på 
plads. Og tak for hjælpen til jer, der ringede ind og gjorde opmærksom på vandet 
over for Kommunen/Forsyningen. Nu viste det sig, at der var en ukendt ledning 
tilhørende Vandværket. Så betalte vi selvfølgelig. Under hele forløbet viste vores 
hovedmåler ikke et større forbrug, og heller ikke ved årsaflæsningen har der været 
indikationer om et større forbrug. Vandet har heller ikke løbet konstant. Nogle 
gange har vejen næsten været tør og andre gange helt våd. Hvorfor vandet ikke har 
løbet konstant, kan vi ikke svare på. 

Afslutning 

Igen tak til medlemmerne i bestyrelsen for deres arbejde.  

Dette var bestyrelsens beretning. Det talte ord er gældende version. 

 

Jesper Mygind 
Formand 


