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Svenstrup Vandværk AmbA 

 

 

Ordinær generalforsamling i Sognegården 
Torsdag d. 24. marts 2022 kl. 19,00  

       

Dagsorden 
1. Velkomst 

 

2. Valg af dirigent 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

 

4. Formandens beretning 

 

5. Regnskab 2021 

 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:  

 

På valg:   Steen Stensler Sørensen 

                Per Rasmussen 

                Kim Pedersen 

                           

7. Valg af suppleanter: 
        

 På valg:     Ulf Jæger – 1. suppleant  

 

8. Valg af revisor:     
 

På valg: Leif Jespersen      

 

9. Valg af revisor suppleant 
   

         På valg:   Per Rasmussen    

 

10. Indkomne forslag 

 

 

11. Eventuelt   
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      Der var fremmødt ialt 5 medlemmer samt  4 fra bestyrelsen ialt 9 til Generalforsamlingen. 

 

      1.    Velkomst 

              Formanden bød velkommen. 

 

2.   Valg af dirigent. 

 

Bestyrelsen foreslog Per Rasmussen. 

Per Rasmussen blev valgt som dirigent. 

 

Han konstaterede, at Generalforsamling var lovligt indvarslet som foreskrevet i vedtægterne, 

med 14 dages varsel i den lokale presse. 

      

      3.   Godkendelse af dagsorden. 

            Der var ingen bemærkninger til dagsordenen. 

 

      4.   Formandens beretning 

 

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 

     
            Bestyrelsesmedlem Bent Jakobsen var ikke til stede på grund af sygdom. 

 

Der har på grund af corona restriktioneri løbet af året været afholdt 4 bestyrelsesmøder.  

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

   

     Udvikling i årets løb. 
 

Bestyrelsen har som oplyst på sidste Generalforsamling fortsat renovering af 

forsyningsnettet på et lidt højere niveau end tidligere, 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 (som senere vil blive gennemgået) i overensstemmelse 

med budget viser et mindre underskud (underdækning). 

 

Svenstrup Vandværk har pt. 1183 (1 forbruger (Sjællandsgården) afregner for 23) 

forbrugere.  

I 2021 har Svenstrup Vandværk oppumpet 115.235 m
3
 vand fra Atletikvej og 20.661 m

3
 

vand fra Æblehaven, hvilket giver i alt  135.896 m
3
 oppumpet vand mod 141.515 m

3
 i 2020. 
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I 2021 har Svenstrup Vandværk købt 1.702 m
3
 vand fra Aalborg Vand A/S gennem 

vandplanledning mod 42 m
3
 i 2020 

 

I 2021 har Svenstrup Vandværk solgt 128.903 m
3
 vand mod 128.822 m

3
 i 2020. 

 

Spild i 2021 var således 8.695 m
3
 svarende til 6,32 % mod 12.735 m3 svarende til 9,00 % i 

2020. 

          
          Ledningsnettet 

          
    Som omtalt på Generalforsamlingen sidste år har bestyrelsen fortsat gennemførel- 

    sen af fornyelsen af ledningsnettet i et lidt højere tempo end tidligere. 

   

    Vi påbegyndte lige netop udskiftningen af Skøjtevej i 2020. dette arbejde er gjort færdigt.   

    Alle  forsyningsledninger samt stikledninger er udskiftet. De fleste steder er stophanerne  

    udskiftet med målerbrønde. Der er her udskiftet: 

120 m Ø 75 mm. 

360 m Ø 63 mm. 

221 m Ø 32 mm. 

     På Musvågevej er forsyningsledningen blevet udskiftet med forgrening til Ørnevej nord, 

     Colibrivej og Ørnevej syd, idet vi fortsatte hele vejen til Skipper Clementsvej. 

Der er her udskiftet: 

528 m Ø 75 mm. 

20 m Ø 50 mm. 

59 m Ø 40 mm. 

86 m Ø 32 mm. 

  

            Der er ialt udskiftet 1394 m i ledningsnettet. 

                            

          Værkerne. 
  

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

                       

            Æblehaven –  
  Der er foretaget almindelig vedligeholdelse af grunden og hækkene  

samt foretaget eftersyn af hydroforbeholderne af Force.  

Der er foretaget vedligehold på filteranlæg. 

                     

            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 skylleblæser samt  

                     foretaget eftersyn af nødgenerator.                      
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             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.  

                Vi står for at skulle gennem en ny udskiftning. 
 

 

              Grundvandssamarbejde (GVA). 
         

                 GVA har nu kørt i fire 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. Grundvandssamarbejdet har pt.ikke gjort brug af      

                  kommunegarantien.  

                  GVA har arbejdskapital  selv til at udføre de planlagte opgaver.  

                   GVA har omkring Lundby krat brugt multifunktionel grundvandsbeskyttelse. Her er  

                   den  opkøbte jord brugt til at bytte med lodejere, der havde jord der skulle  

                   grundvandsbeskyttes.  

                   En kæmpe fordel er at det sker ved frivillig forhandling.  

                   De arealer der er tilbage når kabalen er gået op er efterfølgende blevet solgt.   

 

                  GVA 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.  

                  Grundvandssamarbejdet arbejder ud fra indsatsplaner der er udarbejdet i samarbejde  

                  med kommunen. Som det ser ud nu og med de indsatsplaner vi kender, skulle GVA    

                  gerne være færdige med at grundvandssikre om ca. 5 år. 

                  Pt. forhandles der blandt andre med lodejere for at sikre vores boringer på Atletikvej.   

                  Grundvandsbeskyttelsen er her fokuseret omkring anvendelse af pesticider.  

                  Svenstrup vandværk forventes ikke at få problemer med nitat. 

                  Spørgsmålet er så om der skal en ny runde til. 

 

                  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.  

                  En stor del af arbejdet udgør  overvågning.  

                  Er tingenes tilstand ligesom man regner med. 

                  Tilsyn og overvågning er arbejdsområder der vil blive ved med at være der.  

                  Sekretariatet står også for kampagner i relation til vores drikkevand. 

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

                Svenstrup vandværk bidrager således med ca. kr. 190.000/år. 
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               Der har i foråret været afhold valg til bestyrelsen og Kim Pedersen er blevet valgt ind for en  

               periode  på 2 år. 

               Det er blevet vedtaget at man kun holder valg hvert andet år for for derigennem at opnå en vis  

               kontinuiteti arbejdet.   

 

              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 

      

              Vandkvalitet. 
           
              Der er i årets forløb blevet udtaget de af myndighederne krævede prøver til          

                analyser dels på vandværkerne dels hos forbrugerne. 

 

                Der er i de senest foretagne prøver ikke fundet spor af PFAS og PFOS. 

 

 Resultatet af disse analyser, som kan ses på hjemmesiden viser at vand fra Svenstrup    

 Vandværk er af høj kvalitet. 

               

             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. 

 

                Alt dette vil fremgå af regnskabet senere. 

 

     Fremtiden 

 
      Bestyrelsen har foretaget en omprioritering i femårsplanen for udskiftning af  

       forsyninganette i Svenstrup Nord.    

 

       I 2021 gennemførte vi således: 

      Gennemføre udskiftning af forsyningsledninger på Skøjtevej.  

      Endvidere udskiftning af forsyningsledning på Musvågevej fra Marathonvej til Ørnevej  

      Nord og videre helt ned til Skipper Clementsvej. 
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      I 2022 vil vi: 

      Gennemføre udskiftning af forsyningsledning på Ørnevej (syd. midt og nord). 

 

      I 2023 vil vi: 

      Gennemføre udskiftning af forsyninmgsledninger på Gulspurvej, Musvitvej, Blåmejsevej,  

      og Colibrivej samt Tårnfalkevej.      

 

      I 2024 vil vi: 

     Gennemføre udskiftnig af forsyningsledning Ørnevejsti til Frederikshøjvej.  

 

      Alle disse udskiftning af forsyningsledningsnettet kan blive forskudt hvis andre  

      presserende opgaver viser sig i perioden. 

 

      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. 

 

      Der blev stillet spørgsmål om det var hensigtsmæssigt at bibeholde Bævervej med dette 

      Vandværk . 

 

      Vandværket på Bævervej er ikke tilsluttet forsyningsnettet, men på grunden forefindes 

      2 ikke lukkede boringer. Disse blev fjermet fra nettet på grund af BAM.  Det har i den 

      Sidste tid vist sig en åbning fra offentlig side til at man kan få lov til at fjerne BAM ved  

      forskellige filtreringsmetoder, hvis det kan medføre at der kan leveres vand af en kvalitet 

      der er inden for de givne grænseværdier. Derfor vil det være en ide at bibeholde  

      Bævervej for senere i knebne situationer at kunne åbne dette vandværk igen.           

     

 
Generalforsamlingen godkendte formandens beretning. 

 

5. Regnskab for 2021.       
 

       De revidered regnskaber for årene 2021  blev gennemgået. 

       Hele regnskabet for 2021 kan ses på vores hjemmeside 

 

www. Svenstrup vandvaerk.dk 

 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 
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6.  Valg til bestyrelsen 
 

       På valg var 3 bestyrelsesmedlemmer: 
 

Steen Stensler Sørensen               -  genopstiller 

Per Rasmussen   -  genopstiller 

Kim Pedersen  -  genopstiller 

 

            Alle 3 blev genvalgt. 
 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
 

      På valg suppleant til bestyrelsen: 

      

           Ulf Jæger   - genopstiller 

 

    Ulf Jæger blev valgt. 

 

Generalforsamlingen accepterede, at der kun blev valgt en suppleant.  
 

8. Valg af revisor. 
 

      På valg 1 intern revisor: 
 

      Leif Jespersen     . genopstiller 

 

      Leif Jespersen blev valgt. 
 

9. Valg af revisorsuppleant. 
 

       På valg 1 revisorsuppleant: 
 

                  Per Rasmussen     - genopstiller 

 

                  Per Rasmussen blev valgt. 

 

            Generalforsamlingen bemærkede, at de to bestyrelsesmedlemmer valgt til revisor og  

            revisorsuppleant har ikke direkte indflydelse på den daglige økonomi af selskabet. 
 

10. Indkomne forslag. 
 

Der var ikke kommet nogen forslag. 
 

11. Eventuelt. 

              

Generalforsamling afsluttet kl. 20.30 
 

                                     ......................................................................... 

                                                    Per Rasmussen.  Dirigent.       


