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Generalforsamlingen 17. februar 2020 

På generalforsamlingen valgte Tom Nedergaard at trække sig fra bestyrelsen og Daniel 

Kristensen blev valgt ind i stedet uden modkandidater. Lene Schønning trak sig som 

suppleant og Jørgen Gustafson overtog posten. Alle andre der var på valg blev genvalgt 

uden modkandidater. 

Under generalforsamlingen orienterede Regnskabsføreren at vi er blevet en smule mere 

digitale. Kortet for aflæsning er blevet afløst af e-mail for at spare portoen. 

For yderligere om generalforsamlingen ligger referatet på hjemmesiden. 

Bestyrelsesarbejdet 

Vi har holdt 3 bestyrelsesmøder og de væsentligste emner var tilbud om digitalisering af 

ledningsnettet og rensning af vores brønde. Sidstnævnte mere under det tekniske. 

Vi skal have digitaliseret vores ledningsnet og være klar til LER2 senest 30. juni 2023 i 

henhold til LER-loven. Vi har derfor indhentet et par tilbud på løsning af denne opgave. 

Mere om det under punkt 4 Budget. 

Beredskabsplan for Vandværket har vi arbejdet videre på. Det er af de slags dokumenter 

man aldrig bliver færdige med og heller ikke skal. Den skal mindst en gang om året tages 

frem om det der står i den stadig er gældende. 

Databeskyttelsesforordningen eller GDPR gælder også for os. Det vigtigste i dette 

dokument er behandleraftalen med vores Regnskabsfører. Hun ligger inde med en del 

oplysninger om os for at kunne varetage arbejdet. Derudover skal vi gennemtænke hvad vi 

har af oplysninger på medlemmerne derhjemme og på PC’en. Også dette dokument skal 

vurderes en gang om året. 

Vi har brugt en del energi på Hjemmesiden for at kunne give jer så mange relevante 

informationer som muligt. Vi modtager gerne forslag til hvad der ellers kunne være på. Det 

er jer der skal bruge den og vi lægger gerne yderligere på. 

Så har vi brugt nyhedsbreve på skaerum-info og Facebook til at informere om problemer 

og andre relevante oplysninger der skulle hurtigt ud. 

Efter råd fra Danske Vandværker er vi gået i gang med forslag til ændring af vores 

selskabsform. Mere om det under punkt 5 Behandling af indkomne forslag. 
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Vandrådet i Frederikshavn Kommune har levet en stille tilværelse. Kommunen er i gang 

med BNBO for det enkelte vandværk som skulle have været årets tema. 

Jeg har deltaget i et webinar om folkevalgte revisorer. Her blev gennemgået forskellen på 

godkendt og folkevalgt revisor, hvilke forpligtigelser og krav der er. Meget relevant da der 

til tider har været usikkerhed vores revisor skulle benævnes revisor eller bilagskontrollant i 

vedtægterne og hvilket ansvar vedkommende har. 

Jeg har også deltaget i Region Nords generalforsamling. Jørgen Gustafson ville også 

gerne, men deltagerkredsen var kun for bestyrelsesmedlemmer på grund af 

forsamlingsforbuddet. Senere blev antallet sat længere ned. Og det var en lang tur til 

Fjerritslev, da udbyttet af turen nærmest var lig nul. 

Det tekniske 

Vi har haft 3 nedbrud på vandforsyningen. 

Det alvorligste da brøndenes filtrerer stoppede til af okker. For at fjerne dette krævede det 

at brøndene stod i syre i 24 timer hver. I den forbindelse oplevede vi at vandet fik bismag 

og en ikke helt behagelig lugt. Under normal drift skiftes pumperne til at køre efter et 

forudbestemt interval. Ved behov kan vi tvangsstyre pumperne såsom under kontrol, 

vandprøver eller reparation. Der har vi aldrig haft behov for længere tvangsstyring. Denne 

gang kørte pumperne med tvangsstyring sammenlagt 48 timer. På grund af smag og lugt 

generne undersøgte vi hvad dette kom af. Under tvangsstyring bliver der ikke tilført ilt til 

filtrene og derfor går filtreringsprocessen i stå. Dette problem er nu løst. 

Under den længerevarende strømafbrydelsen i efteråret var der selvsagt ingen vand. 

Så har der været en kortere vandafbrydelse, da et HFI relæ var slået fra. 

Afslutning 

Igen tak til medlemmerne i bestyrelsen for deres arbejde og tak til medlemmernes 

tålmodighed. Og tak får jeres hurtige respons til bestyrelsen, når der ikke har været vand 

eller andet unormalt. 

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

 

Jesper Mygind 

Formand 


