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Låstrup-Nr. Rind Værk har holdt ordinær Generalforsamling torsdag den 24. februar 2022 på 

Kulturcenter Værestedet, Låstrup 

 

Tilstede: Der var mødt 19 forbrugere op. 

Dagsorden: 

1. Valg ad dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

4. Budget for 2023 forelægges til godkendelse. 

5. Behandling af indkommende forslag. 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

7. Valg af revisorer. 

8. Eventuelt. 

Ad 1: Henrik Jessen blev valgt som dirigent og Peter Lund blev valgt til referent. 

Ad 2 :Formanden Jens Ole Jensen fremlagde bestyrelsens beretning: 

          I 2021 er der tilsluttet 5 nye forbrugere og det er 2 landbrug og 2 landhuse, samt 1. Bioenergi. 

        Vi har 208 aktive vandure der er i drift ved årets afslutning. 

         Der er pumpet 72588 m3 op fra vore boringer, det er en stigning på knap 6000m3  

På Vejlebakken blev der fundet og udbedret en gammel lækage på en stikledning, som 

formodes at have lækket/sivet gennem mange år. 

 I året der er gået, er der gravet en stikledning over i forbindelse med nedbrydning af en 

ejendom. Der har også været tre brud på ledningsnettet i Låstrup, i forbindelse med kloak 

arbejde i byen. Som følge heraf har vandværket i år oplevet et større vandspild end vi er 

plejer. Vandspildet har været på små fjorten hundrede M3. I procent udgør spildet ca. 2%. Jvf. 

loven kræves der afgift af vandspild over 10%. Bestyrelsen vil ikke foretage sig yderligt på 

nuværende tidspunkt, men holde øje og se tiden an, vi vil dog gerne opfordre folk, der færdes 

i områderne hvor der har været gravet, blandt andet i forbindelse med kloakarbejder og andet, 

om at i melder tilbage, såfremt i ser vand pible frem af jorden eller jorden er usædvanlig 

fugtig!  

Det er niende gang vandurene med fjernaflæsning er aflæst uden problemer. Iflg. loven skal 

vandurene enten udskiftes i år eller der skal udtages et parti på 26 stk. til kontrolmåling og 

verificering. Består partiet testen kan perioden inden endelig udskiftning skal foretages, 

forlænges med seks år. Herefter kan batteriet ikke mere og målerne skal udskiftes. Bestyrelsen 

går efter forlængelse på seks år. 

Bestyrelsen har besluttet at Kamstrup skal stå for målerkontrollen, så behøver vandværket 

ikke at bekymre sig om at lovgivningen bliver overholdt.  Kamstrup vil tage sig af de 

administrative opgaver og udførslen af stikprøver på deres akkrediteret laboratorium, og de 

tager sig af alt administrativt arbejde. Der er brugt ca. 0,62kw strøm pr. m3 i samlet 

energiforbrug. Det ligger fint på højde med de seneste år. Vores indvindingstilladelse har 

været på 65.000m3, der har vi de seneste år været lidt over. Vi har her i januar søgt om 
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ændring af tilladelsen til 100.000m3. afgørelsen kom retur den 25. januar, hvor Viborg 

Kommune hæver vores årlige tilladte indvinding til 100.000 m3 som vi søgte om. 

I 2021 har vi afholdt bestyrelsesmøder 10 gange, diverse kurser og møder har stort set været 

aflyst, også her i 2021 Der har været forespurgt om og sendt 36 ledningsoplysninger i LER 

systemet, det er næsten det dobbelte af 2020.Vi har administreret 5 ejerskifter. 

Vi har udarbejdet nyt regulativ for Vandværket, som er godkendt af Viborg kommune og trådt 

i kraft fra 1. januar 2022. regulativet kan hentes på Vandværkets hjemmeside, eller man kan 

få et udleveret ved henvendelse til bestyrelsen. 

Her medio 2021 fik vi henvendelse om akut behov for vand til 2 landbrug med dyrehold, det 

bevirkede at vi hurtig skulle have etableret forsyningsledning i den vestlige del af vores 

forsyningsområde, det lykkedes også at få etableret rimelig hurtig. 

Det er årsagen til de mange bestyrelsesmøder i 2021, normalt har vi afholde 6 om året. 

Jeg selv er stadig i bestyrelsen for Viborg Vandråd, der er jeg blevet bedt om at blive til 

generalforsamlingen i april måned. 

Jeg vil håbe der er en her fra bestyrelsen som vil stille op til Vandrådsbestyrelsen, det vil være 

godt for vandværket hvis vi får en med der, vi vil være på forkant med meget og få mulighed 

for at få indflydelse på vandforsyningen i Viborg Kommune. 

Jeg er trådt ud af bestyrelsen for Danske Vandværker Region Midt ved sidste 

generalforsamling i september måned, der var jeg kasserer, men lovede at gøre regnskabet 

færdig for 2021, så om en måneds tid har jeg det afsluttet. 

På vandværket er der foretaget eftersyn på bundventiler og stige rør til de tre 

udpumpningspumper to af dem blev udskiftet grundet tæring.  

Første december var der strømsvigt her i området, det var der nok nogen af jer der opdagede. 

Det udløste en alarm fra Vandværket, Henning gik straks i gang med forberedelse til opstart 

af nødgeneratoren, da det hele var klar til opstart (efter ca. 1 time) kom strømmen tilbage. 

Der har, som jeg har været inde på, været udført kloakrenovering i Låstrup, det har foruden 

vandtabet, ved beskadigelse af vandledningerne, givet en del forsynings forstyrrelser, specielt 

i Låstrup by, det er vi desværre ikke rigtig herre over. Derudover er der udført almindelig 

vedligeholdelse og kontrol samt diverse rengøring. 

Det vand som Vandværket leverer, er helt i orden, ingen overskridelser af nogen art, alle 

analyser som vandværket får foretaget, bliver lagt på vandværkets hjemmeside der kan i gå  

ind og se dem. I 2022 får vi taget prøver, 1gang på vandværket 4 gange ude ved forbrugerne 

og prøve på den ene boring, det hele fordelt ud over året. 
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Der har været meget presseomtale omkring gift i drikkevand, er der nogen som bliver urolige 

over det, så kan jeg sagtens forstå det, men der er altså ingen problemer med vores 

drikkevand. 

Jeg vil så her også sige tak til Morten Nielsen, som er suppleant til bestyrelsen, for at have 

indhentet oplysningerne om vores Vandværk og taget det med i Låstrup Info som jo ses af 

mange her i området. 

I kan være ganske trygge ved at drikke vandet fra Låstrup – Nr. Rind Vandværk. 

Vi har fået udarbejdet et 5- års kontroldprogram i samarbejde med Danske Vand-& 

Naturcenter og som blev godkendt af Viborg kommune i april 2018. 

Med hensyn til indsatsplan for boringsnære beskyttelsesområder, så er vi så heldige, at der på 

nuværende tidspunkt ikke skal laves særlige indsatser i vores indvindingsområde. 

Men vi holder hele tiden øje med eventuelle ændringer i grundvandet ved hjælp af 

kontrolprogrammet og vandprøverne. 

I Nr. Rind på sundvej er der udført omlægning af forsyningsledninger i det der var tre 

forbrugere på samme stophane. 

Så fik vi pludselig og akut behov for at etablere forsyningsledning ud i den vestlige del af 

vores forsyningsområde, det drejer sig om 2,4 km. 

Det er et arbejde vi nok normalt vil indhente tilbud på, men grundet den akutte behov med 

vand til dyreproduktion valgte vi at lade vores entreprenør Skals Murerforretning & 

Entreprenørforretning udføre opgaven. 

Skals Murerforretning & Entreprenørforretning kender vores ledningsnet, og kan tage sig af 

det hele, både entreprenør og VVS arbejder, de er altid klar til hjælpe, også ved små, her og 

nu akutte opgaver. Og så har de stor erfaring med nyetablering og reparation af vandledning. 

Bestyrelsen har altid været meget trygge ved at anvende dem, vi føler vi har fået alt til 

rimelige priser og har altid kunnet indhente råd og vejledning omkring vores ledningsnet 

m.m. uden beregning. 

Vi har jo haft store udgifter til nyetablering af forsyningsledning i den vestlige del af vores 

forsyningsområde. 

Det er ikke således som i gamle Møldrup Kommune at nyetablering af forsyningsledning, 

såfremt der var 50% tilslutning på strækningen, ville kommunen stå i forskud for hovedanlæg 

og forsyningsledning for de resterende ejendomme/huse. Sådan er det desværre ikke nu, nu 

må Vandværket selv stå i forskud for de kommende mulige forbrugere på den nyanlagte 

ledning. 

Bestyrelsen er gået i gang med se på ny ind- pumpningsstrategi, problemet er at i perioder 

hvor der bliver brugt meget vand er der behov for manuelt at starte ekstra ind pumpnings- 

pumpe, det bliver jo ikke bedre nu, hvor vi har fået nye tilslutninger. 
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Det der arbejdes på, er etablering af to parallelle værkværker. Forstået på den måde at hver 

boring for sin egen rørledning til vandværksbygningen samt filter/vandbehandlingsanlæg. Det 

er med til at forøge forsyningssikkerheden. 

Der skal gøres noget og bestyrelsen arbejder med det i øjeblikket. 

Det er ingen tvivl om, det bliver en dyr omgang, men der skal gøres noget, specielt nu hvor vi 

får flere storforbrugere. 

Som jeg oplyste ved sidste generalforsamling, så er det således at Peter Lund og undertegnede 

ønsker at udtræde af bestyrelsen, vi føler vi har gjort vores borgerpligt her. 

Peter Lund har siddet i bestyrelsen side 1975, først i Nr. Rind Vandværk og fortsatte i 

bestyrelsen for vores nuværende Vandværk. Jeg selv har siddet i bestyrelsen for Vejlebakkens 

Vandværk siden ca. 1978 og har været formand der siden 1980 og efterfølgende formand i 

Låstrup – Nr. Rind Vandværk indtil nu. 

Bestyrelsen har snakket meget om hvordan vi kunne få yngre kræfter til at stille op til 

bestyrelsen, det ser ud til er lykkedes, der er kommet tilkendegivelse fra 3-4 personer som 

måske ønsker at stille op. 

Så vil jeg slutte af med at takke for det gode samarbejde vi har haft i bestyrelsen. Tak til jer 

fremmødte, bestyrelsen sætter pris på, i interesserer jer for vores vandværk. TAK. 

Beretningen blev godkendt. 

Ad 3. Kasser Poul Johansen fremlagde Årsrapport og regnskab. Årsrapporten blev 

godkendt. Er vedlagt. 

 

Ad 4. Poul fremlagde Budget for 2023. Budget 2023 blev godkendt. Er vedlagt. 

 

Ad 5. Der var ikke kommet nogen forslag. 

 

Ad 6. På valg er Jens Ole Jensen, Jon Skovhus og Peter Lund. Jens Ole og Peter ønskede ikke 

genvalg. Derefter gik man over til forslag og afstemning. Valgt blev Jon Skovhus, Morten 

Nielsen og Henrik Lavridsen. Og som 1 Suppleant Bent Christensen og som 2. suppleant 

Gunner Forum. 

 

Ad 7. Henrik Jessen og Jens Christiansen blev genvalgt som revisorer. 

 

Ad 8. Eventuelt Carsten ville have at vide hvem der bestemmer rør dimissioner o.l. ved nye 

anlæg og han mente ikke det er lovlig at give arbejdet til én entreprenør uden det har været i 

udbud. Formanden sagde at vandværket var i en presset situation fordi forbrugeren havde 

brug for vand her og nu. Men fremadrettet skal det nok gøres på en anden måde. 

Ole spurgte om ind pumpnings strategi. Bent l. spurgte om iltning af vandet. Henning 

forklarede om Filter kapacitet. Orla takkede den afgående bestyrelse. Poul takkede Jens Ole 

og Peter med gavekurv fra vandværket 

Dirigent Henrik Jessen.  Referent Peter Lund. 


