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Bestyrelsens beretning. 

Der har være holdt 7 bestyrelsesmøder i løbet af 2021. 

I 2021 har der været afholdt 2 generalforsamlinger, 1 ordinær og en vedrørende udtrædelse af den 

økonomiske regulering i vandsækterloven. 

Udtrædelse af den økonomiske ramme er blevet godkendt, udtrædelsen sker januar 2023. 

Bestyrelsen er formand John Trudslev, næstformand/sekretær Michael Aaby Christensen, 

bestyrelsesmedlem Keld Ahlmann, Gunnar Grøn og Jørn Jensen. 

Personale på vandværket er Driftsleder Torben Hovalt Christensen, Assistent Claus Thougaard 

Pedersen, Regnskabsassistent / bogholder Dorte Borum Andersen. 

Året 2021 på Aabybro Vand 

Der har været 18 hovedledningsbrud og 10 stikledningsbrud i 2021. 

På Vilmoseværket er der kommet en ny kapselblæser og skyllepumpe 

Boring 3 er blevet renoveret med en ny motor. 

På Kærvej værket er der udskiftet et forgreningsrør med udtag til forskellige følerer. 

I Aabyskoven har vi fået renoveret boring 12. 

I forbindelse med at kommunen skulle have repareret Broen over Ryå, blev der behov for en ny 

forsyningledning til Birkelsesområdet. Vi valgte en løsning, hvor man lavede en underboring under 

Ryå. 

Renovering/udskiftning af ledningsnet i 2021 

• Ny vandledning og ventiler ved banestien. 

• Nye ventiler på Torvet – Fristrupvej og Toftevej 

• Ny vandledning på Tranumvej (ca. 600 meter). 

• Ny vandledning på Kølvringen (ca. 1100 meter). 

• Ny vandledning til svanekjær møbler (ca. 400 meter). 

Nye udstykninger: 

• Højgaardsvej 

• Horsebækhaven 

• Præstegaardens Mark 

• Gammel Hovensvej 

• Hovensvej 

 
Lukning af gamle boringer. 

• Der er lukket 2 gamle boringer i Aabyskoven 
 

Kølvringen 
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Der er monteret en ny distriktsbrønd og nye rør omkring Kølvring gamle vandværk. 

Bygningen er solgt. 

Planer for Aabybro Vand i 2022 

• Nye boligområder Grønnehaven, Solstrålen etape 3 

• Renovering af hovedledning Kærvej og Kirkevej. 

• Fortsætte med vandledninger i Kølvring området (evt. nødforbindelse til Arentsminde). 

• Sammenkobling af værkerne ved Postvænget. 

• Ny distriktsbrønd ved Kattedamsvej 

• Montere nye målere i distriktsbrøndene. 
 

Skovrejsning 

Der er købt ca. 100 HA jord og der forventes plantning af skov i dele af jordkøbet i løbet 

af 2022, det resterende kommer i 2023. 

E forsyning. 

Det er nu mulighed for de fleste forbrugere, af følge sit vandforbrug på E forsyning 

Aabybro vand i tal: 

Der er på nuværende tidspunkt 3514 forbrugere en stigning på 56 forbrugere på et år. 

Der er udpumpet 521.676 m3 det er en stigning på 7.694 m3 

Strømforbruget har været 256.978 KW en stigning på 8.578 KW. 

Spild/tab har været på 1,85 % og er et rigtig flot resultat. 

Salg af vand: 

Biersted vandværk           0 m3 

Vedsted Kjær vandværk  36.338 m3 

Ryå vandværk   13.548 m3 

Undskyldninger af nye vandledninger       500 m3 

Tilslutninger byggevand        400 m3 

Solgt til egne forbrugere                             461.250 m3  

Solgt vand i 2021                            512.036 m3  

 

Taktsblad. 

Der er ingen ændringer i takstbladet for 2022 

Der forventes en stigning på taktsbladet i 2023 på Målerleje på 50 kr og 0,25 på 

vandprisen. 
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Vandanalyser 

Der bliver løbende taget vandanalyser af AnalyTech. 

Kravene til vandanalyser er stigende der bliver analyseret for flere stoffer i fremtiden. 

Resultater for vandanalyserne kan ses på hjemmesiden. 

 

Det var bestyrelsens beretningen for 2021. 

 


