
Generalforsamling 2019 – Vejby Smidstrup Vandværk  

Bestyrelsens beretning 

 

Antal medlemmer 
Der har i 2018 ikke være tilgang eller afgang, vi er derfor fortsat 189 forbrugere 

 

Bestyrelsesarbejdet 
Der har i 2018 været afholdt 6 bestyrelsesmøder og 2 ekstraordinære generalforsamlinger 

 

Emnet på de 2 ekstraordinære generalforsamlinger har været ændring af selskabsform fra I/S til AMBA. 

Inden disse møder har bestyrelsen lagt et stort arbejde i at undersøge det juridiske og og praktiske aspekt 

af dette, samt sikret med bank og kommune der ikke var udfordringer her.  

Grundet ikke tilstrækkeligt fremmøde (men dog MEGET flot) på første ekstraordinære generalforsamling, 

måtte der afholdes 2, inden dette kunne gennemføres i november. Vandværket er nu et AMBA. Dette giver 

forbrugerne en større økonomisk sikkerhed da de ikke længere hæfter med deres personlige formue, samt 

sikre en nemmere administrativ drift af vandværket.  

 

Vandværket havde i 2018 50 års jubilæum. Dette blev fejret med åbent hus på vandværket, og tilslutning 

var helt fantastisk.  

 

Opdateret beredskabsplan og alarmeringsliste, samt lagt dette på hjemmesiden. Der findes også en fysisk 

kopi på vandværket. 

 

Persondata forordning har også fyldt meget i 2018. Bestyrelsen har udarbejdet procedure for dette, samt 

beskrevet dette på hjemmesiden. 

 

Udpumpet vandmængde 
Der er i 2018 udpumpet 1120 m3 mod 910 m3 i 2017 til forbrugere. 

Den markante stigning skyldes den tørre sommer, samt 2 storforbrugere der har være øget produktionen i 

forhold til 2017. 

Den totale udpumpet mængde er 1180, hvilket giver et tab på 5% Det vurderes at være acceptabelt, men 

bestyrelsen har fokus på dette i 2019, og vil forsøge at sanere ledningsnettet på strategiske udvalgte 

steder, for at mindske dette spild. 

 

Kommunes tilsyn 
Der har i 2018 ikke været tilsyn fra Hjørring Kommune. Vi har dog været i løbende dialog, da vi i løbet af 

året har haft udfordringer med. 

Vi har i 2018 øget vores indvindingstilladelse til 140.000 m3 mod 100.000m3 tidligere. Dette er godkendt af 

Hjørring kommune. 

 

Hjørring kommune har i 2018 udarbejdet et nyt prøvetagningsprogram med flere pesticide målinger samt 

ekstra prøver. Dette har betydet vi måtte tage nye prøver på alle 3 boringer. Dette er dyrt, men et lov krav.  

Der er ingen pesticider fundet hos os. 



 

Større vedligeholdelsesarbejde  
I 2018 har der på vandværket været flere store vedligeholder.  

1, Vi har fået renset alle 3 boringer, da disse var ved at være tilstoppet. Dette har haft en markant forbedret 

effekt, især på den midterstes boring, der var næsten tillukket.  

2, Rør fra boring nord og midt til vandværker er også rense, da disse også var meget tilstoppet 

3, Pumpe fra råvandstank til filter er udskiftet da den gl. var slidt. 

4, Rentvandstank er blevet renset.  

 

Vandkvalitet  
Der er hos en forbruger målt cloriforme bakterie. Ny prøve hos forbruger samt anden forbruger har dog 

efterfølgende bekræftet dette var et problem hos forbruger og ikke vandværket. 

I forbindelse med rensning af rentvandstank er der konstateret et mindre niveau af ammonium. Dette er 

forsøgt nedbragt med ændring af iltning, dog uden effekt. Der er fokus på dette, og vi forventer dette er 

løst i løbet af første halv år 2019 

 

Anlægsarbejde 
Det er besluttet ikke at arbejde videre med en eventuel ringforbindelse til Børglum Vandværk. 

 

Økonomi 
Årest resultat viser et overskud på 85.000. Bestyrelsen foreslår der hensættes 55.000 til fremtidige 

investeringer som budgetteret med for 2018, og den resterende del benyttes til at nedbringe 

underdækning fra 2017 

 

Takstblad: 

Kubikmeter prisen fastsættes i 2019 til 3,75 

Bestyrelsen har i 2018 ændret taksten for tilslutning, så ledes der ikke længere skelnes mellem hus i by og 

land. Fremafrette er er der en pris for tilslut af privat bolig, og en pris for erhvervs ejendomme.  

 

Budget for 2019 

Budget for 2019 viser et overdækning på 9.000. 

Der er budgetteret med salg af 110.000 m3, og en kubikmeterpris på 3,75 

Der er budgetteret med ekstraordinære udgifter på 145.000 til digitalisering af ledningskort, sanering af 

ledningsnet og indkøb af nyt it udstyr og software for at sikre vi er GDPR compliant. 

 

Investeringsplan for 2019 

Hensættelse til investering er i 2019 budgetteret med at stige med 5.000 til 60.000. Her er det forbindelse 

til andet vandværk vi har øget, da vi vurderer dette bliver et krav inden for en kort åre række.  

 

  



Fremtiden 
Der er vedtaget nye miljøregler for BNBO-områder. Omfanget af disse, og konsekvenserne er endnu ikke 

afklaret, men det er sikkert der kommer til at ske noget. Der er truffet aftale med Dansk Landbrug, om at 

lodsejere skal holdes skadefri. Hvad dette betyder ved vi ikke endnu, og vi afventer udspil fra Hjørring 

Kommune 

Til slut 
Tak til Elin for det store arbejde med at sikre den administrative del, og tak til alle forbrugere der har 

deltaget i vores ekstraordinære generalforsamlinger samt fejring af vores 50års jubilæum. 


