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Generalforsamling 2017. 

Formandens beretning. 
 

1. Bestyrelsen 

 
Først vil jeg præsentere bestyrelsen: 

 

a. Per Rasmussen   næstformand 

b. Bent Jakobsen  kasserer 

c. Kim Pedersen  driftsleder  

d. Leif Jespersen  bestyrelsesmedlem  

e. Steen Stensler Sørensen  formand 

 

Der har i løbet af året været afholdt 7 bestyrelsesmøder.  

Jeg vil gerne takke alle bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde i det forløbne år. 

   

2. Udvikling i årets løb. 

 
Bestyrelsen har som oplyst på sidste Generalforsamling fortsat renovering af forsyningsnettet bl. 

Solbakkevej og Hobrovej, hvilket jeg vil komme nærmere ind på senere i beretningen. 

Endelig er der blevet udført reparation ved opståede ledningsbrud samt udskiftning af 

stikledninger og stophaner. Dette medfører også, at regnskabet i overensstemmelse med budget 

(som senere vil blive gennemgået) viser et mindre underskud. 

 

Svenstrup Vandværk har pt. 1146 forbrugere, hvilket er en tilgang på 10. 

 

I 2016 har Svenstrup Vandværk oppumpet 120.711 m
3
 vand fra Atletikvej og 13.856 m

3
 vand 

fra Æblehaven, hvilket giver i alt 134.567 m
3
 oppumpet vand mod 134.104 m

3
 i 2015 

 

I 2016 har Svenstrup Vandværk købt 98 m
3
 vand fra Aalborg Kommune gennem 

vandplanledning mod 935 m
3
 i 2015 

 

I 2016 har Svenstrup Vandværk solgt 122.550 m
3
 vand mod 124.072 m

3
 i 2015. 

 

Spild i 2016 var således 12.115 m
3
 svarende til 8,99 % mod 11.030 m3 svarende til 8,16 % i 

2015. 

         

      3. Ledningsnettet 
          
    Som omtalt på Generalforsamlingen sidste år har bestyrelsen fortsat gennemførel- 

    sen af fornyelsen af ledningsnettet på Solbakkevej og Hobrovej. 

 

    Derudover blev det vedtaget at udføre ny forsyningsledning + stikledninger på Bøgemarksvej.    
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    I alt har det udmøntet sig i følgende større arbejder på ledningsnettet: 

 
   1. Udskiftningen af forsynings- og stikledninger på Solbakkevej. 

            De grundejere, der mod egenbetaling ønskede at få udskiftet jordledning til  

            deres ejendom, har fået dette udført.         

      Dette er en samlet ledningslængde på 610 m ø63 mm forsyningsledning og 

      12 m ø90 mm forsyningsledning, 12 m ø40 mm forsyningsledning  samt  

      ca. 100 m  ø32 mm stikledninger. 

 

2. Forsynings- og stikledninger på Hobrovej nord for Solbakkevej såvel i vestlig  

som i østlig side.  

       De grundejere, der mod egenbetaling ønskede at få udskiftet jordledning til  

             deres ejendom, har fået dette udført.         

       Dette er en samlet ledningslængde på 357 m ø50 mm forsyningsledning  

       samt ca. 65 m ø32 – ø40 mm stikledninger. 

 

3. Forsyningsledning på Bøgemarksvej på grund det fund af brud.  

Dette udgør ca. 73 m ø40 mm forsyningsledning og  49 m stikledninger. 

 

       Der er således udført stikledninger til 5,4 % af forbrugerne under  

       Svenstrup  Vandværk.  

        

       Der er udført jordledninger til forbrugerne betalt af disse udgør ca 50.000 kr. 

                    

  4.  Værkerne. 
  

            Bævervej –  
 Der er foretaget almindelig vedligeholdelse af grunden og hækkene. 

                       

            Æblehaven –  
  Der er foretaget almindelig vedligeholdelse af grunden og hækkene  

                       samt foretaget visse forbedringer i forbindelse med ilttilførsel og 

                       afluftning.  

 .                     

            Ørnevej – 
 Der er foretaget almindelig vedligeholdelse af grunden og hækkene. 

 

            Atletikvej – 
 Der er udført almindelig vedligeholdelse omkring vandværket. 

 

            

  5.  Vandmålere. 

 
              Vandmålere skal efter loven kontrolleres med passende mellemrum alternativ     
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                skal der foretage en generel udskiftning af samtlige vandmålere med ca 6 års 

                mellemrum. 

                Vi har pt. udskiftet tre af de 4 målerpartier. Det sidst parti vil blive udskiftet her i 

                 Foråret 2017. 

 

   6. Vandafgifter. 

 
               Vandplansamarbejdet vil fortsætte for hele den nye Aalborg Kommune 

               og afgiften er 1,46 kr. i 2017. 

 

               Vandafgiften til staten er nedsat fra kr. 6,53 til kr. 6,25 begge beløb + moms. 

               Alt dette samt øvrige priser fremgår af prisbladet, der i øvrigt findes på      

               internettet på adressen:  

                

www. Svenstrupvandvaerk.dk 

      

    7. Indsatsplaner. 

         
             Svenstrup Vandværk Amba er i vandsamarbejdet for Aalborg kommune     

             inddraget i indsatsplan OSD 1432, der omhandler området Aalborg Sydvest. 

             Indsatsplanerne omhandler indsatser der beskytter vores indvindingsområde og derigennem                 

             med til at sikre at vi også fremover kan hente vand af god kvalitet på vores kildepladser  

             på Atletikvej.  

             Æblehaven er ikke omfattet af indsatsplanen og vi kan derfor kun appellere til 

             vores forbrugere om at spare på kunstgødningen og helt undlade at bruge sprøjtegifte. 

             Husk vi bor lige ovenpå vores drikkevand. 

              

    8.  Vandkvalitet. 

           
              Der er i årets forløb blevet udtaget den af myndighederne krævede prøver til          

                analyser dels på vandværkerne dels hos forbrugerne. 

 

 Resultatet af disse analyser følgende: 

 

 Vandkvalitet er i dag er af meget høj kvalitet. 

 

 Vi har lagt mulighed for at se vandanalyserne via et link til Analytech på vores hjemmeside.  

              

9. Økonomi 

 
              Svenstrup Vandværk amba har placeret kapital til uforudsete udgifter på  

                følgende højrente konti: 
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Opsparingskonto i FIH-erhverv  

                                           Højrente konto i Spar Nord 

  Højrente konto i Vestjysk Bank 

      

                Derudover har vi en driftskonto i Spar Nord. 

 

                Alt dette vil fremgå af regnskabet senere. 

      

12. Fremtiden 

 
      Bestyrelsen har besluttet, at også 2017 skal være et år, hvor udskiftning af      

      forsyningsledninger fortsætter. 

 

      I 2017 vil der således blive udført udskiftning af forsynings- og stikledninger på  

      Svenstrup Skolevej fra Hobrovej til området ved det gamle medborgerhus samt 

      på Bævervej.  

 

      Derudover vil vi fortsætte med at få kortlagt vores ledningsnet digitalt for de områder,  

      hvor der er foretaget udskiftning af forsynings- og stikledninger med angivelse  

      af, hvor stophaner og målerbrønde er placeret.  

 

      Det er, som det fremgår, hensigten fra Bestyrelsen at fortsætte med  

      fornyelse af forsyningsledninger, dog under stadig iagttagelse af afholdelse af  

      de nødvendige reparationer og vedligeholdelse af anlæg altsammen  

      under skyldigt hensyn til økonomien. 

 

      Bestyrelsen vil til stadighed bestræbe sig for at kunne forsyne forbrugerne med  

      rent og godt drikkevand, således at prisen på vand ikke stiger ud over de stigninger, der  

     påføres af de offentlige myndigheder. 

 

 

Steen Stensler Sørensen 

    Bestyrelsesformand 


