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Referat af generalforsamling 
 

Torsdag den 22. marts 2018 kl.19.30 
 

Sted: Gandrup Gæstgivergård 
 
 
 

Der var mødt 25 forbrugere til generalforsamlingen. 
 
 
 
Dagsorden:  
 
 
 
1. Valg af dirigent: 

Jens Andreasen blev enstemmigt valgt, og han konstaterede, at gene- 
ralforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 
 

 
2.  Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, der blev enstemmigt  
godkendt efter et par afklarende spørgsmål, samt kort informativt 
supplement fra forbruger omkring råstofindvinding. Beretningen kan ses 
sidst i referatet. 
 

 
3.  Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse. 

Kassereren fremlagde den reviderede årsrapport, der blev enstemmigt 
godkendt efter et enkelt afklarende spørgsmål. Årsrapporten kan ses 
under praktisk info på hjemmesiden. 

 
 
4.  Budget for det kommende år forelægges til godkendelse. 

Kassereren fremlagde budget for 2018 samt revideret takstblad. Begge 
blev godkendt uden bemærkninger. Budget og takstblad kan ses på hjem-
mesiden. 

 
  
5.  Behandling af indkomne forslag. 

Ingen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6.  Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
 

a) på valg er: 
 

John Cocks,     Genvalgt 
Mandy Mittelstädt,   Genvalgt 
Harry Pedersen        Genvalgt 

 
b) valg af 2 suppleanter: 

 
Michael Reedtz    Genvalgt 

       Tom Juul     Nyvalgt 
 
    
7. Valg af 2 revisorer og suppleant: 
 
  Dorthe Birk Kristensen  Genvalgt 
  Gert Andersen   Genvalgt 
 
  Karsten Vestergaard, suppl.  Nyvalgt 
 
 
8. Eventuelt 
 

1) Kort drøftelse om, at der er et modsætningsforhold mellem 
Vester Hassing Vandværk – Region Nordjylland – Teglværket. 

 
2) Hvis der opstår forurening ved eventuel råstofudvinding, kan der så 

søges erstatning – og i givet fald hos hvem. Dette forhold bør under-
søges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 



 
 

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen 
Torsdag den 22. marts 2018 

 
 
 
 
 
 
Beretningen er opdelt i følgende punkter 
 

1.      Bestyrelsens arbejde 
2.      Forsyningssikkerhed 
3.      Nye forbrugere 
4.      Udpumpet vand 
5.      Vandkvalitet 
6.      Vedligeholdelse og Nyanskaffelser 
7.      Vandværkets økonomi 
8.      Indsigelse mod råstofgravning  
9.      Fremtiden 
10. Afsluttende bemærkninger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bestyrelsens arbejde 
Vi har ganske kort efter sidste generalforsamling ændret på bestyrelsen, Brian 
Hougaard ønskede at udtræde af bestyrelsen og 1. suppleant Kim Johansen 
indtrådte i stedet. 
Det har været et travlt år for bestyrelsen. Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder, 
tema-møder og mange møder med Gandrup Vandværk om sikkerheds-
forsyning. Derudover har vi haft møder med Aalborg Kommune og deltaget i 
kurser udbudt af Danske Vandværker, vandværksmesse samt møde i 
grundvandsamarbejdet med de andre vandværker i gl. Hals Kommune. 
Endvidere er vi med i Vandplanudvalget i Aalborg kommune, hvor Jørgen 
Jørgensen fra Ulsted Vandværk er vores repræsentant. 
Samarbejdet med de andre vandværker i Gl. Hals Kommune, fortsatte også i 
2017 bl.a. om forsyningssikkerheden og grundvandsbeskyttelse ved køb af 
jord eller få tinglyst dyrknings-deklarationer. På mødet fastsættes taksten for 
grundvandsbeskyttelse for det kommende år, i 2018 opkræves der 1,50 kr. 
pr/m3. hos forbrugeren. 
 
Vi har igen i år haft besøg af elever fra Vester Hassing Skole, der i forbindelse 
med en opgave ”Hvor kommer vores drikkevand fra” ønskede at se, hvordan 
et vandværk fungerede – her var de meget overrasket over, hvordan 
grundvand lugter (de smagte ikke på det) og hvordan det er lugtfri, når vi har 
behandlet det i vore filtre. Der er allerede aftalt besøg med nye klasser i år. Vi 
har på værket fået opsat en tegning, der viser vandets vej fra råvandsboring til 
det er klar til levering til forbruger. 
 
Der har været 84 forespørgsler fra LER i 2017 (2016: 83 forespørgsler).  
 
SMS service virker, sidst vi havde meddelt om lukning af vandet på grund af 
planlagt arbejde på 2 veje i Stae, kunne vi se, at alle havde modtaget 
beskeden, men der var også en servicebesked på hjemmesiden. 
 
 
Indsatsplan 
Indsatsplan OSD 1469 – Kommunen har lavet en ny indsatsplan for området, 
der er endelig godkendt i juni 2017. Det betyder for Vester Hassing Vand-
værks vedkommende, at områder der skal beskyttes, er reduceret efter 
Miljøstyrelsen har været inde over planerne. 
 
Indsatsplanen betyder vi skal  
 

• Mindske risiko for forureninger fra boringer i indvindingsopland. 
• Opspore ubenyttede boringer og brønde i indvindingsopland. 
• Gennemførelse af målsætninger for nitrat, pesticider og miljø-

fremmende stoffer i sårbar nærhedszone (dyrkningsaftaler eller køb) 
• Erstatning for rådighedsindskrænkninger 
• Reducere risiko for forurening ved udsivning fra private 

spildevandsanlæg i kildepladszonen. 
• Information til grundejere med egen olietank i kildepladszonen 
• Information om grundvandsvenlig vedligehold (undgå at sprøjte) 
• Etablering af moniteringsboringer ved vandværk 
• Der skal udarbejdes og iværksættes et overvågningsprogram for nitrat, 

pesticider og andre miljøfremmende stoffer 



 
Vi er allerede i gang med sikre at planen overholdes. 
 
Aftalt at vi bruger boring på Øster Hassingvej 117 til moniteringsboring - er 
godkendt af kommunen. 
Overvågningsprogram for pesticider. 
Jordkøb 
 
Jordkøb 
Vi har forhandlinger med nogle lodsejere om køb af jord, som vi forventer 
falder på plads i løbet af foråret. 
 
Men der er på nuværende tidspunkt lavet en aftale med en af lodsejerne om 
køb af ca. 6,6 ha.  
 
Men som jeg tidligere har oplyst, har vi behov for at erhverve ca. 33 ha jord i 
de boringsnære områder til en samlet udgift på ca. 5 millioner kr. med dagens 
priser. 
 
Sikkerhedsforsyning 
Som oplyst på sidste generalforsamling var den endelige trace’ er fastlagt fra 
Vester Hassing Vandværk over Skindbjerg Vandværk til Teglværksvej i 
Gandrup. Der skulle bygges et teknikhus lige øst for Skindbjerg Vandværk, 
grunden er købt af Vester Hassing Vandværk. 
Arbejdet startede i uge 14 og sluttede i uge 26 (som foreskrevet i tidsplanen) 
 
Arbejdet er udført af: Poul Erik Nielsen A/S 
    Øster Hassing VVS 
    Mariendal El 
    Brøndborerfirmaet Jørgen Sørensen 
Ledningsstrækning:   3,3 km  
Pris:    ca. 2.700.000 kr. som også var overslaget. 
Det er aftalt at Vester Hassing Vandværk betaler 60 % af anlægsudgifterne og 
Gandrup Vandværk 40 %. Driftsudgifter deles ligeligt. 
Leder af projektet for MOE er anlægsingeniør Mandy fra bestyrelsen, og jeg 
må sige, at vi har fået et projekt, der lever fuldt ud op til vores forventninger, 
og vi mener, at den pris vi har givet ud til rådgiver, er givet godt ud.  
Jeg var med til afleveringen, hvor vi tjekkede om alt fungerede, som det 
skulle. Der kunne leveres den mængde vand hver vej som krævet i udbuds-
materialet.  
Vi havde dog lidt indkørings-vanskeligheder, da der i forbindelse med 
tilslutning af forbrugerne i Halhøj var kommet luft i ledningerne, og det gav 
nogle ulemper som trykstød og uklart vand. Vi beklager, at det tog ca. 14 
dage før problemet var løst. 
 
Lørdag den 7. oktober blev sikkerhedsforbindelsen indviet, og der blev 
serveret pølser og kaffe m.v. udenfor teknikhuset, hvor Gandrup Borger-
forening havde opstillet et telt og stod for serveringen. 



Der mødte ca. 30 personer op til indvielsen, hvor vi fik 2 æbletræer af MOE. 
De er nu plantet ved teknikhuset og alle forbrugere er velkommen til at cykle 
eller gå forbi til sommer og smage. 
I samme forbindelse havde vi åbent hus på begge vandværker, hvor der 
mødte mange interesserede op. Det er altid dejligt at fortælle, hvordan hele 
anlægget fungerer. 
Det har været muligt at følge med i, hvordan det gik med projektet på vores 
hjemmeside under ”aktuelt” forbedret forsyningssikkerhed. 
Der har været et rigtig godt samarbejde mellem de 2 bestyrelser igennem hele 
forløbet. 
 
 
Halhøj 
Som oplyst sidste år besluttede Halhøj Vandværk på en ekstraordinær 
generalforsamling den 26. januar 2017, at de blev en del af Vester Hassing 
Vandværk. 
Den 11. juni bød vi velkommen til 32 forbrugere fra Halhøj Vandværk som 
forbrugere i Vester Hassing Vandværk. 

Forbrugerne i Halhøj Vandværk har tidligere fået vand fra Skindbjerg 
Vandværk. I forbindelse med sikkerhedsforsyningsledningen mellem Gandrup 
og Vester Hassing vandværker, har de fået mulighed for en sikker vand-
forsyning i alle situationer og har derfor nedlagt Halhøj Vandværk. 
Vandværkets aktiviteter er overdraget til Vester Hassing Vandværk den 1. 
januar 2017. 

Det betyder, at Vester Hassing vandværks forsyningsområde nu er udvidet 
med det område Halhøj Vandværk dækkede. 
 
Vandværkspasser 
Som det jo nok er alle bekendt, er Gandrup-Vester Hassing Varmeforsyning 
overgået til Aalborg Varme. 
Gandrup-Vester Hassing Varmeforsyning har derfor opsagt aftale om tilsyn 
med vandværket pr. 31-12-2017. 
Varmeværket førte tilsyn med vandværket nogle timer 2 gange om ugen, for 
at tjekke om alt kørte som det skulle. 
Bestyrelsen har derfor undersøgt flere muligheder for at få foretaget et 
kvalificeret eftersyn på værket. Vi har besluttet, at Harry Pedersen får 
opgaven, da han har forudsætningerne (Harry er uddannet el-installatør). 
Harry fører tilsyn med værket 2 gange om ugen, sørger for analysefirmaet kan 
komme ind og tage prøver på værket samt i råvandsboringerne. Harry har 
selv været med til at formulere opgaven. 
Vi forventer at udgiften bliver den samme. 
 
Pesticider i drikkevand 
I efteråret 2017 var der meget skriveri i aviserne om, at der er fundet spor af 
sprøjtegiften Desphenyl-chloridazon i vandforsyningsanlæg på Fyn, der 
overskrider grænseværdien mange gange. Fundet er gjort, hvor der tidligere 
er dyrket roer, rødbeder m.v. 
Bestyrelsen besluttede, at få testet vores vand. Det mener vi, at vi er forpligtet 
til over for jer som forbrugere, så I kan få et klart svar på om vi har ulovlige 
pesticider i vores drikkevand.  
Vi fik i september taget prøver af vandet i vores 4 råvandsboringer og der er 
taget prøver for: 



Desphenyl-chloridazon, Chloridazon-methyl-desphenyl og Chloridazon. 
AnalyTech har taget prøverne og analyseresultaterne er modtaget den 02-10-
2017. 
Resultatet af analyserne viser, at der ikke er spor efter de nævnte pesticider i 
vores drikkevand. Så du kan roligt drikke vandet fra Vester Hassing 
Vandværk. 
 
Fjernaflæsning 
Vi har besluttet at etablere et net, der kan fjernaflæse vores vandmålere hele 
tiden, så vi kan optimere driften og hurtigt se, om der er unormalt forbrug, og 
det vil også betyde, at vi kan have den årlige måleraflæsning hurtigere. 
 
Nettet for fjernaflæsning forventes etableret inden sommerferien 2018. 
 
For værket betyder det, at vi kan aflæse forbruget hver dag, og hvis der er 
nogen, der pludselig bruger mere vand end normalt, kan vi kan kontakte 
forbrugeren. 
 
For forbrugeren vil det betyde, at vi på sigt kan tilbyde en løsning, hvor man 
kan følge sit forbrug på sin smartphone. 
 
Udgift ca. 250 - 300.000,- kr. 
 
Udskiftning af vandmålere 
Efter vi har fået etableret nettet for fjernaflæsning, vil vi udskifte ca. 1300 
målere med nye fra Kamstrup – de nye målere har en større sendestyrke og 
batteriet kan holde i ca. 16 år. 
Udskiftningen vil foregå fra august til sidst i november, og alle der skal have 
skiftet måler vil modtage et brev om dette umiddelbart før udskiftningen. 
 
Vi vil så bruge december på at tjekke om alle målere leverer oplysninger til 
nettet. 
 
Udgift ca. 1.400.000,- kr. 
 
 

Nye forbrugere 
Der er tilsluttet 3 nye forbrugere i 2017. 
Heraf er der tilsluttet 1 forbrugere fra det åbne land. 
 
Vi har nu tilsluttet 1373 forbrugere incl. 32 fra tidligere Halhøj Vandværk 
  
Udpumpet vand 
Råvand:               2017:    151.636 m3               (2016:  150.407   m3)    
Faktureret:      146.771 m3   
Skyllevand:                             2.824 m3   
Spild:                                      4.865 m3   svarende til 3.27 %    
		
	

Vandkvalitet 
Kvaliteten er i top. 
Alle prøveudtagninger i 2017 har vist at vores vandkvalitet er i orden, og der 
er ikke tegn på, at der er nogen forurening af grundvandmagasinet på vej. 



De seneste prøver er lagt på vores hjemmeside. 
Der er ikke måleværdige værdier for pesticider i råvandet. 
Nitrat i B2 (6,5) og B3 (22) er  faldet en smule, håber at det forsætter. 
 
Udgift til vandanalyser er på ca. 75.000 kr. pr. år 
 
I forbindelse med den nye drikkevandsbekendtgørelse indføres et nyt 
analyseprogram, og vi ved ikke præcist, hvad det betyder for os. 

 
Kvalitetssikring 
Sidste år fortalte jeg, at vi havde indført kvalitetssikring som krævet af 
kommunen.  
Vi følger op på at alle rutiner følges. 
Vi har bl.a. en aftalte med brøndboreren om at tjekke værket og alle boringer 
en gang om året. Ved seneste eftersyn konstaterede han, at 3 af vore 
boringer ikke yder det de skal, så boringerne bliver nu gennemgået og fejl 
udbedret. Endvidere manglede der en del filtersand, som i samme ombæring 
bliver påfyldt. 
Ligeledes får vi hvert år foretaget en thermofotografering af alle elinstal-
lationer, da det giver et praj om, at der er eller kommer en fejl, som vi skal 
have udbedret, inden der sker noget, der kan forstyrre driften og blive meget 
kostbar. 
 
Vedligeholdelse og ny anskaffelser 
Vi har haft udgifter til ændret styring af råvandspumper i boring 3 og 4 og lidt 
ombygning på værket, dette for at sikre mod stød i anlægget og en bedre drift. 
Pumperne er nu frekvensstyret, hvilket giver en besparelse på el-udgiften. 
Ledningsbrud: Vi kun haft et enkelt ledningsbrud i 2017, ellers har det kun 
været utætte stophaner. 
 
Vandværket og økonomi 
Vandværkets økonomi er fortsat god, som I kan se, når Tommy senere 
gennemgår regnskabet. 
 
Indsigelse mod råstofindvinding 
For-offentlighedsfase om udlæg af nyt graveområde ved Vester Hassing i 
Aalborg Kommune. 
Grundvandssamarbejdet har gjort indsigelse mod råstofindvinding. 
Der er netop, af Aalborg Kommune, udarbejdet en indsatsplan for OSD 1469, 
der udgør indvindingsområdet for vandværkerne i gl. Hals Kommune, og det 
er overdraget til de omfattede vandværker at realisere denne plan. Det kan 
undre, at vi ikke har fået tilsendt brev om For-offentlighedsfasen. 
Vi protesterer mod, at der gives tilladelse til en sådan råstofindvinding, der 
dels ligger inden for indsatsplanens område og som begrænser/afskærer vore 
muligheder for at inddrage nye kildepladser, når behovet måtte opstå. 
Der er foretaget en Screening af miljøparametre og der en fejl på side 8/23 
om grundvandsforhold, her fremgår det, at Vester Hassing Vandværk er ca. 



1700 meter fra det forventede graveområde, dette er ikke korrekt, afstanden 
er kun ca. 350 m (konklusion om grundvandsforhold er taget på et forkert 
grundlag.) 
 
Fremtiden 
Vores kort over ledningerne skal opdateres i år, så de nye vandledninger og 
forsynings-områder kommer med, Vi har haft et par samtaler med vores 
kortleverandør, han vil gerne have lavet alle opdateringer, men vi har nogle 
hængepartier med at finde mange stophaner, der skal indmåles. 
Vi fortsætter vores opkøb af jord, hvis det er muligt ellers skal vi i gang med at 
lave dyrkningsaftaler. 
 
Forslag til nyt vandværk (vi har arbejdet med en udvidelse på 60 m2, men vi 
må hellere tænke stort, for fremtidens krav om at krav til vandværker bliver de 
samme som til levnedsmiddelvirksomheder). 
Implementering af Persondataforordning, der træder i kraft d. 25. maj 2018 
Skovrejsning 
Ny eltavle 
Nyt vandværk (toilet/badeforhold, frokoststue mødelokale, lager, 
nødgenerator, kompressor-rum) 
 
Afsluttende bemærkninger 
Formanden reklamerede for hjemmesiden 
Til slut vil jeg takke de involverede leverandører og håndværkere for godt 
samarbejde i 2017 og håber det fortsætter i 2018. 
 
Tak til revisorer, Regnskabsfører, håndværkere og de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde, her vil jeg specielt lægge vægt 
på, at det er hele bestyrelsen der med forskellige opgaver, er med til aflaste 
formanden. 
 
 
Gandrup, den 22. marts 2018 
 
 
……………………………………. 
Jens Andreasen, dirigent 


