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Generalforsamling 2021. 

Formandens beretning. 
 

1. Indledning. 

         
          Denne beretning er på grund af Corona influenzaen et sammenfald af to  

          års begivenheder i Svenstrup Vandværk da generalforsamlingen i 2020 måtte  

          udsættes og ligeledes generalforsamlingen  i 2021 er blevet udsat til nu, 

       

          Bestyrelsen besluttede i 2020 at fortsætte som bestyrelse ligesom de aktiviteter, 

          der var aftalt med hensyn til udskiftning af ledningsnettet fortsatte.      

 

2. 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 2019 været afholdt 7 bestyrelsesmøder og i 2020 været afholdt 

5 bestyrelsesmøder, færre på grund af Corona situationen.  

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

   

3. Udvikling i årenes løb. 
 

Bestyrelsen har som oplyst på sidste Generalforsamling fortsat renovering af forsyningsnettet, 

dog i et lidt lavere tempo end tidligere. Jeg vil komme nærmere ind på senere i beretningen. 

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

stikledninger og stophaner.  

Dette medfører også, at regnskabet (som senere vil blive gennemgået) i overensstemmelse med 

budget viser et mindre underskud (underdækning). 

 

Svenstrup Vandværk har pt. 1160 (1 forbruger (Sjællandsgården) afregner for 23) 

forbrugere.  

I 2019 har Svenstrup Vandværk oppumpet 116.185 m
3
 vand fra Atletikvej og 12.834 m

3
 vand 

fra Æblehaven, hvilket giver i alt 129.019 m
3
 oppumpet vand mod 129.118 m

3
 i 2018. 

I 2020 har Svenstrup Vandværk oppumpet 115.996 m
3
 vand på Atletikvej og 25.519 m

3
 vand 

Fra Æblehaven, hvilket giver ialt 141.515 m
3
 oppumpt vand  mod 129.019 m

3
  i 2019. 

Vi har købt 42 m ³ vand af Aalborg vand A/S.  

 

I 2019 har Svenstrup Vandværk købt 0 m
3
 vand fra Aalborg Vand A/S gennem vandplanledning 

mod 1.440 m
3
 i 2018 
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I 2020 har Svenstrup Vandværk købt 0 m
3
 vand fra Aalborg Vand A/S gennem 

vandplanledning. 

 

I 2019 har Svenstrup Vandværk solgt 119.523 m
3
 vand mod 120.027 m

3
 i 2018. 

I 2020 har Svenstrup Vandværk solgt 128.822 m
3
 vand mod 119.523 m

3
 i 2019 

 

Spild i 2019 var således 9.496 m
3
 svarende til 7,36 % mod 8.949 m3 svarende til 6,85 % i 

2018. 

Spild i 2020 var således 12.735 m
3
 svarende til 8,99 % mod 9.496 m3 svarende til 7,36 % i 

2019. 

          
      3. Ledningsnettet 

          
    Som omtalt på Generalforsamlingen forrige år har bestyrelsen fortsat gennemførel- 

    sen af fornyelsen af ledningsnettet. 

       

    For året 2019: 

  

    På Svenstrup Skolevej fra Lobovej til Tennisbanerne er der udskiftet forsyningsledning. 

 

     På Sjællandsvej fra Godthåbsvej til Rosenlundsvej er der udskiftet forsyningsledning og  

     stikledninger. 

     Dette er en samlet længde på 190 m ø63 samt 156 m ø75 forsyningsledning og 358 m ø32 

     stikledninger.           

    

     På Gl. Viborgvej fra Tværvej til Bakkedraget er udskiftet forsyningsledning samt stikledninger. 

 

     På Nøddevænget fra Tværvej til Ellevej er der udskiftet forsyningsledning samt stikledninger. 

     Dette er en samlet ledningsmængde på 276 m forsyningsledning samt 55 m ø40 og 96 m ø32 

     stikledning. 

 

     På Tennisvej i Svenstrup Nord har vi udskiftet forsyningsledning samt stikledninger- 

     Dette er en samlet længde på 132 m ø90 samt 80 m ø63 forsyningsledning og 44 m ø40 samt 

     166 m ø32 stikledninger. 

 

     Endelig er på Marathonvej fra Musvågevej til Tennisvej blevet udskiftet 72 m ø160  

     forsyningsledning.  

 

     I alt er der i 2019 udskiftet 1625 m i ledningsnettet.  En del af denne udskiftning er delvis  

     finansieret ved egenbetaling fra Boligforeningen Himmerland samt en anden bygherre.  

     Udskiftning af de mange m ligger ud over hvad Svenstrup vandværk har økonomi til i et enkelt  

     år. 
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     For året 2020. 
 

      På Badmintonvej er der udskiftet forsyningsledninger samt stikledning 

      Dette er en samlet længde på ca. 500 m  ø 75 + ø50 mm forsyningeledning samt de nødvendige  

      stikledninger ca. 300 m. der er ligeledes skiftet ca. 150 m ø 160 mm hovedledning  ned af  

      Marathonvej fra Tennisvej og ned til Triathlonvej. 

      Yderligere ca. 75 m ø 75 er lagt fra Marathonvej og ind til den nederate del af Triathlonvej.  

      Ligeledes blev der som en forsmag på udskiftningen af lednngsnettet på Skøjtevej lagt ca. 50 m  

      ø 75 op af Skøjtevej. Vi har fortsat dette arbejde her i 2021 og er lige netop blevet færdig med  

     dette arbejde.  

     Ligeledes har vi i 2020 skiftet ca. 180 m ø 63 i Fabrikparken fra nr. 7 til nr 11 samt stikledninger  

     til Svanehøj A/S og til Hagerup Smede samt på Skøjtevej ca 50 m. 

  

      I alt er der i 2020 udskiftet ca. 1.125 m i ledningsnettet. Også lige i overkanten af hvad vi  

      formår i et regnskabsår. 

        

                            

  4.  Værkerne. 
  

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

                       

            Æblehaven –  
  Der er foretaget almindelig vedligeholdelse af grunden og hækkene  

                       samt foretaget rensning af filtrene. Der er ligeledes blevet udskiftet 

                       affugter i vandværksbygningen. 

                     

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

 

            Atletikvej – 
 Der er udført almindelig vedligeholdelse omkring vandværket samt 

                      foretaget vedligeholdelse af filtrene. Der er udskiftet affugter i vandværksbygningen. 

                      Der er foretaget udsyring af en af boringerne samt skiftet pumper i to af boringerne. 

                       

  5.  Vandmålere. 

 
              Vandmålere skal efter loven kontrolleres med passende mellemrum alternativ     

                 skal der foretage en generel udskiftning af samtlige vandmålere med ca 6 års 

                 mellemrum. 

                 Vi har pt. udskiftet alle 4 målerpartier.  
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   6. Grundvandssamarbejde (GVA). 
         

                 GVA har nu kørt i tre år og har brugt en del tid på etablering. Der er opnået tilsagn om 

                  en kommunegaranti og man er nu gået i gang med at forhandle med grundejere af 

                  ejendomme i den sydøstlige del af kommunen. GVA har opkøbt jord således, at man 

                  kan tilbyde kompensation for den jord, der skal beskyttes mod forurening af de sårbare     

                  indvindingsområder. Vi er med kommunegarantien sikret arbejdskapital til betale erstatning  

                  for de dyrkningsdeklarationer, der findes nødvendigt for at sikre grundvandet for os og vore  

                  efterkommere. Det kan være pesticider samt nitrat.  

                  Meget af arbejdet i sekretariatet går også på at føre tilsyn med de aftaler. der er indgået for at   

                  sikre at tingene er som man har aftalt og betalt for. 

 
                Dette grundvandssamarbejde betales pt med 1,50 kr. pr. solgt m³ vand.  

                Svenstrup vandværk bidrager således med ca. kr. 180.000/år. 

 

     7. Vandafgifter i øvrigt. 
 

               Prisen på vand fastholdes på samme niveau for 2021. 

  

               Vandafgiften til staten er uforandret kr.6,37 pr. m3 solgt vand 

  

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

               internettet på adressen:  

                

www. Svenstrupvandvaerk.dk 

      

       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, som kan ses på hjemmesiden viser at vand fra Svenstrup 

Vandværk er af høj kvalitet. 

               

      9. Økonomi 

 
              Svenstrup Vandværk amba har placeret kapital til uforudsete udgifter på  

                følgende konti: 

Konto i Ny kredit (tidligere FIH-erhverv)  

  Højrente konto i Vestjysk Bank 

                                           Konto i Jutlanderbank 

      

                Derudover har vi driftskonti i Spar Nord. 
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                Alt dette vil fremgå af regnskabet senere. 

 

 

 

         10. Informationer fra vandværket. 

 
              På vandværkets hjemmeside, er der indført et afsnit om informationer til forbrugerne.         

 

11. Fremtiden 

 
      Bestyrelsen har besluttet, at også 2021 skal være et år, hvor udskiftning af      

      forsyningsledninger fortsætter. 

 

      Der er søgt opstillet en plan for den videre udskiftning som følger: 

   
                        2021  Forsyningsledninger til hele Skøjtevej (indføring til de sydlige ejendomme fra stien)  

                                  samt Musvågevej til sti med forbindelse til Colibrivej. 

 

                       2022   Forsyningsledning på Tårnfalkevej, Gulspurvevej, Blåmejsevej og Colibrivej. 

 

                        2023 Forsyningsledning på Musvågevej fra Ørnevej nord til Skipper Clemensvej med stik til  

                                 Ørnevej syd.   

  

                         2024  Forsyningsledning Ørnevej nord, Ørnevej midt /vestlige side) og Ørnevej syd. 

 

                         2025  Forsyningsledning Ørnevej sti – Frederikshøjvej 

 

      Vi har netop afsluttet hele Skøjtevej.     

 

      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.  

 

      Bestyrelsen ønsker at opføre et mødelokale (kontor, værksted) på Æblehavens vandværk. 

      Vi forestiller os en pavillon ved siden af eksisterende vandværksbygning. 

      Vi har forhørt os om mulighederne og er i færd med at indhente tilbud på pavilloner og  

      opstilling samt indhente byggetilladelse.  

      Vi har lagt et budget af en størrelsesorden af 300.000 kroner. Midlerne vil vi  

      tage fra en af de konti vi har stående (se regnskab senere).  

 

      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  
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      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 


