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Referat af generalforsamling 
 

Torsdag den 28. marts 2019 kl.19.30 
 

Sted: Gandrup Gæstgivergård 
 
 
 

Der var mødt 26 forbrugere til generalforsamlingen. 
 
 
 
Dagsorden:  
 
 
 
1. Valg af dirigent: 

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

 
2.  Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, der blev enstemmigt god-
kendt uden bemærkninger. Beretningen kan ses sidst i referatet. 
 

 
3.  Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse. 

Kassereren fremlagde den reviderede årsrapport, der blev enstemmigt 
god-kendt uden bemærkninger. Årsrapporten kan ses under praktisk info 
på hjemmesiden. 

 
 
4.  Budget for det kommende år forelægges til godkendelse. 

Kassereren fremlagde budget for 2019 samt revideret takstblad. Budget 
for 2019 blev enstemmigt godkendt – herunder mulighed for optagelse af 
kassekredit op til kr. 5.000.000,00 - efter et par afklarende spørgsmål. 
Takstbladet blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger. Budget og 
takstblad kan ses på hjemmesiden. 

 
  
5.  Behandling af indkomne forslag. 

Ingen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6.  Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
 

a) på valg er: 
 
Michael Reedtz   Genvalgt 
Tommy Hvedhaven   Genvalgt 
 

 
b) valg af 2 suppleanter: 

 
Tom Juul     Genvalgt 

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



 

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen 
torsdag, den 28. marts 2019 

 
 
 
 
 
 
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 på første bestyrelsesmøde, ganske kort tid efter sidste 
generalforsamling ændret på bestyrelsen, idet Kim Johansen 
udtrådte af bestyrelsen, da han flyttede ud af forsyningsområdet. 
Første suppleant Michael Reedtz indtrådte i bestyrelsen. Michael 
kommer med en god baggrund om vandværkers drift, da han til 
daglig er driftsleder på Vejgård Vandværk. 
 
Det har været et travlt år for bestyrelsen. Vi har afholdt 7 
bestyrelsesmøder, 2 temamøder og mange møder med Aalborg 
Kommune og 1 møde med Aalborg Varme. Vi har deltaget i kurser 
udbudt af Danske Vandværker, samt deltaget på 
vandværksmesse. 
 
Samarbejdet med de andre vandværker i Gl. Hals Kommune 
fortsatte også i 2018 bl.a. om grundvandsbeskyttelse ved køb af 
jord eller få tinglyst dyrkningsdeklarationer. På mødet fastsættes 
taksten for grundvandsbeskyttelse for det kommende år - i 2019 
opkræves der 1,50 kr. pr/m3 + moms hos forbrugeren. 
 
 
LER oplysninger: Der har været 186 forespørgsler fra LER i 2018 
(2017: 84 forespørgsler).  
 
 
SMS service virker. Sidst vi havde meddelt om lukning af vandet 
på grund af planlagt arbejde på tilslutning af ny udstykning i Stae, 
kunne vi se, at næsten alle havde modtaget beskeden, men der 
var også sat en servicebesked på hjemmesiden. 
 
 
Sikkerhedsforsyning. 
Vi har i 2018 afprøvet systemet, idet Gandrup Vandværk i 
forbindelse med udskiftning af el-tavle ikke har kunnet levere vand 
til deres forbrugere i 21 dage. Vester Hassing Vandværk forsynede 
uden problemer hele Gandrup Vandværks forsyningsområde med 
vand i de 21 dage. 
Vi har haft et problem med at målere ikke viste det korrekte forbrug 
i ledningen, når der er et mindre forbrug. Dette har vi henført til luft 
i ledningen, som bliver løst ved at sætte en udluftning på ledningen 
på det højeste sted på Houvej. 
 
 



 
Indsatsplan. 
Indsatsplan for OSD 1469 – Kommunen har lavet en ny 
indsatsplan for området, der er endelig godkendt i juni 2017. Det 
betyder for Vester Hassing Vandværks vedkommende, at områder 
der skal beskyttes, er reduceret efter Miljøstyrelsen har været inde 
over planerne. 
 
Vi er allerede i gang med sikre, at planen overholdes. 
 
Aftalt at vi bruger boring på Øster Hassingvej 117 til moniterings-
boring, hvilket er godkendt af kommunen. 
Opfølgning på olietanke i vandindvindingsområde – der var 
registret 1 olietank, og den blev anvendt til vand. 
Der er ingen nedsivningsanlæg for spildevand indenfor den nye 
kildepladszone. 
Overvågningsprogram for pesticider er udarbejdet i samarbejde 
med Aalborg Kommune og analysefirmaet AnalyTech. 
Jordkøb indgår også i indsatsplanen. 
 
 
Jordkøb. 
Vi har haft og har forhandlinger med nogle lodsejere om køb af 
jord, som vi forventer falder på plads i løbet af foråret. 
 
Der er på nuværende tidspunkt købt ca. 28 ha svarende til ca. 4,5 
mill. kr.  
 
Men som jeg tidligere har oplyst, har vi behov for at erhverve ca. 
57 ha jord i de boringsnære områder til en samlet udgift på ca. 8-9 
mill. kr. med dagens priser. 
 
 
Vandkvalitet. 
Kvaliteten er i top. 
Alle prøveudtagninger i 2018 har vist at vores vandkvalitet i orden, 
og der er ikke tegn på, at der er nogen forurening af grund-
vandmagasinet på vej. 
De seneste prøver er lagt på vores hjemmeside. 
 
Der er ikke måleværdige værdier for pesticider i råvandet. 
Nitrat i B2 (5,6) og B3 (19) er  faldet en smule, og det ser ud til at 
fortsætte. 
 
Udgift til vandanalyser er på ca. 50 - 75.000,- kr. pr. år 



 
I forbindelse med den nye drikkevandsbekendtgørelse er der 
indført et nyt analyseprogram, hvilket betyder at vi skal tage 
vandprøver ude hos forbrugeren. Vi fortsætter med at analysere 
vandet ved afgang vandværk og råvandskontrol af alle 4 boringer 1 
gang årligt. 
 
Der er ikke fundet spor af sprøjtegifte i vores vand i nogen af de 
analyser, der er taget 2018. 
 
 
Vedligeholdelse og nyanskaffelser. 
I forbindelse med vores årlige kontrol af boringerne og 
udpumpningsanlæg, blev vi noget overrasket over, at ydelsen for 
alle vores boringer var aftaget meget. 
 
Vi besluttede, at få alle 4 råvands boringer renoveret, da alle 
pumper var godt sovset til. I samme forbindelse besluttede vi, at 
nedsætte nye rustfrie stålrør i stedet for de nuværende 
galvaniserede rør. De nye rør har udover hovedrøret 2 separate 
rør for kabler til styring og overvågning af vandspejl. 
 
Vi fik alle råvands-ledninger rengjort. Der var mere slam i dem, end 
vi havde forventet. 
 
 
Nye forbrugere. 
 
Der er tilsluttet 6 nye forbrugere i 2018. 
 
Heraf 2 forbrugere i det åbne land (tilbud). 
 
Vi har nu 1380 forbrugere, og vi er p.t. bekendt med, at der 
kommer 23 nye i 2019.  
 
Udpumpet vand. 
Oppumpet råvand:        2018       163.942 m3      2017  151.630 m3 
Eksport til andre værker:                 5.843 m3   
Skyllevand:                                      3.071 m3   
Beregnet udpumpet:                155.028 m3 

Faktureret:           147.091 m3 

Spild:                        7.937 m3       svarende til   5,1%    
 
Vandværkspasser. 



Sidste år ansatte vi Harry Pedersen som vandværkspasser. Harry 
har en baggrund som el-installatør. 
 
Harry fører tilsyn med værket 2 gange om ugen og sørger for, at 
analysefirma kan komme ind og tage prøver på værket samt i 
råvands-boringerne. Harry har selv været med til at formulere 
opgaven. 
 
Vi kan konstatere, at Harry har styr på alle funktioner på 
vandværket og er med, når der er årligt eftersyn af brøndboreren 
og thermo-grafering af alle elinstallationer. 
 
Han står også for den kvartalsvise afprøvning af vores nød-
generator. 
 
Fjernaflæsning. 
Vi har tidligere 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 havde vi forventet etableret inden 
sommer-ferien 2018. 
 
I maj 2018 havde vi et møde med Aalborg Varme om aflæsning af 
vandmålere – det samme system som de har til aflæsning af 
varmemålere. Aalborg varme har oplyst, at de gerne ville lave et 
pilotprojekt sammen med os, men pt. ser det ud som om, de har 
udsat beslutningen i 6 måneder. De har heller kunnet udmelde en 
pris for, hvad vi skal betale for aflæsning af vandmålere. 
 
Det kan vi ikke vente på, så derfor kan det blive nødvendigt, at vi 
selv etablerer anlægget. Vi har en aftale med Vester Hassing 
Antenneforening om at benytte deres mast og en privatejet mast 
på Øster Hassing Vej. Så mangler vi kun en antenneposition i form 
af en flagstang i Stae. 
 
Udgift ca. 200.000,- 250.000,- kr. 
 
Udskiftning af vandmålere. 
Vi er i gang med at 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 april til november 2019 og alle der skal 
have skiftet måler vil modtage en SMS om dette nogle uger før 
udskiftningen. 



 
Vi vil så bruge december måned på at tjekke om alle målere 
leverer oplysninger til nettet, således at vi er sikre på at systemet 
virker den 1. januar 2020. 
 
Udgift ca. 1.200.000,- kr. 
 
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 aftale med brøndboreren om at tjekke værket og alle 
boringer en gang om året. Ved seneste eftersyn konstaterede han 
at 1 af vores boringer ikke ydede det den skulle, så boringen blev 
udsyret og fejl udbedret.  
 
Ligeledes får vi hvert år foretaget en thermografering af alle 
elinstal-lationer, da det giver et praj om, om der er eller kommer en 
fejl, som vi skal have udbedret, inden der sker noget, der kan 
forstyrre driften og blive meget kostbar. 
 
Ledningsbrud: Vi har kun haft et enkelt ledningsbrud i 2018, ellers 
har det kun været utætte stophaner eller stophaner der ikke 
umiddelbart kunne findes. 
 
 
Vandværket og økonomi. 
Vandværkets økonomi er fortsat god, som I kan se, når Tommy 
senere gennemgår regnskabet. 
 
 
Indsigelse mod råstofindvinding. 
Der har i 2018 igen været for-offentlighedsfase om udlæg af nyt 
graveområde ved Vester Hassing i Aalborg Kommune.  
 
Denne gang er graveområdet reduceret til et område mellem 
Houvej og Omfartsvejen, kun 350 m fra for vores 
indvindingsboringer. 
 



Grundvandssamarbejdet har gjort indsigelse mod råstofindvinding. 
 
Vi protesterer mod, at der gives tilladelse til en sådan 
råstofindvinding, der dels ligger inden for indsatsplanens område 
og som begrænser/afskærer vores muligheder for at inddrage nye 
kildepladser, når behovet måtte opstå. 
 
Regionen Nordjylland har den 26-02-2019 meddelt tilladelse til 
råstofudvinding. Vi har møde i Grundvandssamarbejdet den 10-04-
2019, hvor vi vil beslutte, om vi vil klage over afgørelsen – 
klagefrist er den 4. april 2019. Skal være minimum 4 uger fra vi har 
modtaget klagevejledning, og den har vi først fået den 16-03-2019. 
 
Fremtiden. 
Vi har fået ny kortleverandør og det er Jesper Thvilum. Han har 
opdateret vores kort med nye vandledninger og 
forsyningsområder. Vi forventer at alle stophaner bliver indmålt i 
år. 
 
Vi har fået en AutoCad-licens, så vi selv kan lave småjusteringer, 
nye ledninger indmåles af en landinspektør. 
 
Det betyder, at vi ikke mere har vores kort på papir.  
 
Fra 2020 skal vi give LER oplysninger indenfor 2 timer fra 
forespørgsel. Det klarer vores nye kortleverandør automatisk for 
60,- kr.- pr. gang. Dette sparer bestyrelsen for at stort arbejde. 
 
Vi fortsætter vores opkøb af jord, hvis det er muligt ellers skal vi i 
gang med at lave dyrkningsaftaler. Vi afventer regeringens nye 
forslag til grundvandsbeskyttelse - en udvidelse BNBO-områder. 
 
Skovrejsning vil blive udført, når vi har mere sammenhængende 
jordarealer. 
 
Forslag til nyt vandværk (vi har arbejdet med en udvidelse på 60 
m2, men vi må hellere tænke stort, for fremtidens krav til 
vandværker bliver de samme som til levnedsmiddelvirksomheder).  
Så vi skal nok arbejde henimod en ny vandværksbygning med 



toilet/badeforhold, frokoststue/mødelokale, lager og særskilte rum 
til nødgenerator og kompressor. 
Ny el-tavle er på ønskelisten - men afventer ovennævnte. 
 
 
Afsluttende bemærkninger. 
Reklamér for hjemmesiden  - KIG PÅ VORES HJEMMESIDE. 
 
Til slut vil jeg takke de involverede leverandører og håndværkere 
for godt samarbejde i 2018 og håber det fortsætter i 2019. 
 
Tak til revisorer – såvel ekstern som de interne, regnskabsfører og 
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. Ikke mindst i forbindelse 
med den manuelle måleraflæsning mellem jul og nytår. Her gjorde 
bestyrelsen et fantastisk stykke arbejde - vi kom i mål til tiden. 
 
 
 
 
Gandrup, den 28. marts 2019 
 
 
 
…………………………………… 
Jens Andreasen, dirigent   


