
Louns Vandværk 
Louns vand er godt vand! 
 
 
Referat af generalforsamlingen torsdag den 16. maj 2019 på Restaurant Marina, Hvalpsund 
 
*************************************************************************************** 
 
Formand Svend Ovenskou-Pedersen bød velkommen til de 36 fremmødte medlemmer af Louns Vandværk. 
 
Formanden erklærede generalforsamlingen for åbnet og gik over til dagsordenens punkt 1. 
 
1. Valg af dirigent samt stemmetællere 
 
Bestyrelsen foreslog Edmund Møldrup som dirigent. Edmund Møldrup blev valgt og kunne konstatere, at 
generalforsamlingen – med angivelse af dagsorden - var rettidigt udsendt til medlemmerne af Louns 
Vandværk. Såfremt der på generalforsamlingen blev behov for stemmetællere, ville Bent Just og Finn 
Bagger gerne stille sig til rådighed.   
 
 
2. Bestyrelsens beretning  
 
Dirigenten gav ordet til formand Svend Ovenskou-Pedersen, som blandt andet havde følgende meddelelser 
fra bestyrelsen:  
 
Det forløbne år har medført ændringer i forhold til antal nye brugere, der er 315, der aftager vand samt 23, 
hvor der er betalt tilslutning, men som ikke aftager vand. Der er i årets løb udpumpet 14.800 m3 vand – en 
stor stigning pga. af det gode sommervejr. Der er et meget lille spild, ca. 1%. 
 
Der er i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder, udover generalforsamlingen. 
 
Året er gået uden de store udfordringer med ledningsnettet, dog var der den 27. maj 2018 et stort 
ledningsbrud i Fjordparken. Vandpasseren fik hurtigt skaffet hjælp, så skaden kunne blive udbedret. 
Bruddet skyldtes en defekt overgang mellem plastik og jern.  
For at imødegå brud ved overgang mellem plastik og jern vil bestyrelsen her i sommer gennemføre et 
fællesmøde med VVS og entreprenøren for at få deres vurdering og viden om, hvor disse samlinger/ 
overgange er placeret og om ledningsnettets kvalitet generelt.  
 
Etablering af fliser omkring stophaner er færdiggjort og stophanerne er markeret med blåt. Så nu sidder 
stophanerne beskyttet, når biler/lastbiler kører hen over flisen. Geopoint kommer ud og registrerer alle 
stophaner, så de er med på de digitale kort for Louns Vandværks ledningsnet. Ligeledes vil målerbrøndene 
blive registreret.  
 
Da Louns Vandværk har midler/formue skal der udarbejdes investeringsplaner for vandværket. Det kan 
oplyses, at et overslag på udskiftning af hovedledning (ca. 800 meter) beløber sig til ca. 400.000 kroner. for 
gravearbejdet - hertil kommer materialer.  
 
Det kan oplyses, at årsregnskabet for 2018 er udarbejdet korrekt efter årsregnskabslovens krav til 
regnskabsaflæggelse for mindre vandværker samt vandværkets vedtægter. 
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 Regnskabet for 2018 udviser et underskud/underdækning på 34.562 kroner. 
 

Af nye udgifter er der blandt andet følgende: 
 
1. Bruddet på Fjordparken (32.000 kroner) 
2. Øgede udgifter til vandanalyser 
3. Tab på konkursbo (13.084 kroner) 
4. 2 nye forbrugere 
5. Den lovbestemte uddannelse for vandværkspasseren 
6. Ekstra vedligehold af boringerne 
7. Indkøb af edb-udstyr. 

Formanden oplyste, at vandværkspasseren primo maj 2019 har taget initiativ til – i en særskilt undersøgelse 
- at få taget prøver af Louns Vandværks vand for én i aviserne og tv meget omtalt pesticid: chlorothalonil-
amidsulfonsyre. Louns Vandværk har ikke denne pesticid. Drikkevandet vil fremover altid blive kontrolleret 
for blandt andet chlorothalonil-amidsulfonsyre. 
 
Henning Axelsen har – i sin egenskab som vandværkspasser - bestået det lovpligtige hygiejnekursus ultimo 
maj 2018 og et 3 dages driftskursus i oktober 2018. Den daglige 10 timers undervisning var god samt 
brugbar og kan blandt andet anvendes i vandpasserens kommunikation med VVS, elektriker og 
entreprenør. Der er indkøbt en PC til brug for kassereren/vandværkspasseren. 
Vesthimmerlands Kommune har meddelt, at vandværkspasseren opfylder de lovgivningsmæssige krav, der 
er til at udføre jobbet. 
 
Et hus i Ramshule er brændt. Huset/grunden er blevet solgt og der er udarbejdet en flytteopgørelse. Der 
har desværre været brud på vandledningen, og da den tidligere ejer er gået konkurs - er regningen sendt til 
konkursboets advokat. Louns Vandværk forventer desværre ikke at modtager sit tilgodehavende.   
 
Der er etableret digital fjernaflæsning af vandværkets vandtryk. 
 
Danmarks Statistik kræver, at der månedligt skal indberettes, hvor mange stillinger, der er i Louns 
Vandværk og hvor mange ledige stillinger der er. Denne indberetning skal alle selskaber med CVR-nr. 
foretage. Ligeledes kræver Skat, at der hver måned indberettes indeholdt A-skat - også hvis tallet er nul.   
 
3 personer fra bestyrelsen har deltaget i Danske Vandværkers udstilling i Aars for at holde sig underrettet 
om nyheder i vandforsyningen. Endvidere har bestyrelsen med ledsagere deltaget i generalforsamlingen i 
Danske Vandværker Region Nord i Rebild.  

 
Ny direktør for Danske Vandværker 
Direktør i Danske Vandværker Ole Wiil blev primo 2018 valgt som landsformand for Danske Vandværker og 
derfor skulle der ansættes en ny direktør. Et ansættelsesudvalg har i samarbejde med et eksternt HR-
konsulentfirma arbejdet med rekrutteringen. Det blev Susan Münster, som den 01. august 2018 startede i 
jobbet som Danske Vandværkers direktør. Susan Münster kommer med en solid viden om vandsektoren, 
ligesom hun har et bredt netværk i og omkring hele forsyningssektoren. Hun er uddannet ingeniør og har 
gennem sin karriere beskæftiget sig med forsyning – både i selskaber og i flere kommuner som teknisk 
direktør. 

Send venligst jeres mailadresse til lounsvand@lounsvand.dk. Så har vi mulighed for at sende jer en besked i 
forbindelse med brud på ledningsnettet og eventuelle afbrydelser af vandforsyningen, samt vi kan spare 
porto.  
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Medlemmer fra Ramshule gjorde opmærksom på, at vandtrykket i Ramshule nogle gange er for lavt. 
Formanden og vandværkspasseren oplyste, at det har noget at gøre med forbruget af vand og niveauet for 
iltindholdet i vandet. Hvis trykket er for højt kan ilten ikke komme ind i vandet. Når vandet er mælkehvidt 
er det tegn på, at der er ilt nok i vandet. Vandværkspasseren vil forsøge at øge trykket i ledningsnettet uden 
det går ud over det nødvendige iltindhold i vandet.  
 
På et spørgsmål om hvorfor lækagen i det brændte hus i Ramshule ikke var blevet opdaget noget før 
oplyste vandpasseren, at han på det tidspunkt ikke havde det nuværende digitale aflæsningssystem, som 
straks viser, når der er vandforbrug eller vandspild fra ledningsnettet. Lækagen blev straks opdaget og 
stoppet, da det digitale system blev etableret.  
 
 
Bestyrelsens beretning blev godkendt med ovennævnte bemærkninger.  
 
 
3. Det reviderede regnskab og budget forelægges til godkendelse 
 
Dirigenten gav ordet til kasserer Henning Axelsen. 
 
Henning Axelsen fandt det meget positivt, at vandværket kunne levere de ønskede vandmængder i hele 
2018, hvor der havde været en meget lang og tør sommerperiode. Pumperne havde kørt meget fint.  
 
Henning Axelsen uddybede regnskabet og forklarede sammenhængen mellem tallene og de opgaver der 
var blevet udført. Den 31. december 2018 havde der været et tilgodehavende hos medlemmerne på 16.591 
kroner, men allerede i løbet af januar var der kommet mange indbetalinger, så der i maj 2019 kun var et 
tilgodehavende på 48 kroner.  
 
I resultatopgørelsen indgår budgettal for regnskabsåret. Budget 2018 er udelukkende medtaget til 
orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de realiserede tal. Budget 2019 blev 
godkendt ved generalforsamlingen i 2018. 
 
Årsrapporten/årsregnskabet for Louns Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for klasse A samt vandværkets vedtægter. Årsrapporten kan ses på hjemmesiden 
www.lounsvand.dk 
 
Vandværket er underlagt det generelle ”hvile i sig selv ”-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller 
underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel over-
dækning anføres som en negativ indtægt (”der er opkrævet for meget”), mens en eventuel underdækning 
anføres som et tillæg til indtægterne (”der er opkrævet for lidt”). 
 
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet. 
 
Budgettet for 2020 blev fremlagt af kassereren. 
 
Der var et spørgsmål til budgettet, hvor der i budget 2019 var noteret 10.000 kr. til ”Forsikring 
produktionsanlæg” og der var ikke intet beløb anført ved dette punkt i 2018 og 2020. 
Ved ”Rådgivning” var der i budget 2020 noteret 5.000 kroner.  
Forklaringen på fejlen er, at de kr. 10.000 i 2019 er placeret forkert. De skulle have stået i linjen 
”Rådgivning”. 
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Regnskabet for 2018 samt budgettet for 2020 blev godkendt. 
 
 
4. Taksblad for det kommende år fremlægges. 
 
Dirigenten gav ordet til Henning Axelsen, som oplyste, at der ingen ændringer var til taksbladet for 2020 i 
forhold til taksbladet for 2019. Taksbladet for 2020 og årsrapporten for 2018 var indsendt til Vesthimmer-
lands Kommune, som havde godkendt taksbladet for 2020.   
 
 
5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
Dirigenten oplyste, at Jan Jensen og Birte Thuelund var på valg og var villig til genvalg.   
 
Da der ikke var andre forslag til kandidater, blev Jan Jensen og Birte Thuelund genvalgt til bestyrelsen.   
 
Valg af suppleanter til bestyrelsen: 
Bente Djørup (1. suppleant) og Palle Pedersen (2. suppleant) var på valg og var villige til genvalg.   
 
Medlemmerne valgte Bente Djørup som 1. suppleant til bestyrelsen og Palle Pedersen som 2. suppleant til 
bestyrelsen.  
 
 
6. Valg af revisorer 
 
Dirigenten oplyste, at han og Bent Just begge var på valg og var villige til genvalg. 
Bent Just og Edmund Møldrup blev genvalgt som revisorer. 
 
Valg af revisorsuppleanter: 
Finn Johnson og Aase Hansen var på valg og var villige til genvalg.  
 
Der var ikke andre forslag, så Finn Johnson og Aase Hansen blev valgt som revisorsuppleanter.  
 
 
7. Behandling af indkomne forslag 
 
Der var ingen forslag indkommet fra medlemmerne. 
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