
 

Låstrup-Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær Generalforsamling onsdag 
den 25. februar 2015 kl. 1930 i Kulturcenter Værestedet i Låstrup. 

Tilstede: Der var mødt 16 forbrugere op. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
4. Budget for det kommende år 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 til dirigent og Peter Lund blev valgt til referent. 

Ad. 2: Jens Ole Jensen fremlagde bestyrelsens beretning: 

Det er sidste år som interessentskab I/S nu er vi blevet til et a.m.b.a. 

Vi har fået en ny forbruger, Låstrupvej 35. 

Det er det første hele år, hvor de nye målere har været i drift. På grund forøget 
vandspild i 2013, besluttede vi i bestyrelsen at foretage flere kontrolaflæsninger i 
årets løb, for at se om der stadigvæk bliver pumpet mere vand ud end der blev 
afregnet for. 

Og med den øget fokus på vandspildet besluttede vi også at få monteret en måler på 
skyllevandspumpen, så nu måler vi ”ind pumpning”, ”forbruget på vandværket til 
filterskyldning” og ”udpumpning”, så alt bliver nu registreret. Der blev foretaget to 
kontrolaflæsninger i forsommeren og efteråret. Fælles for begge kontrolaflæsninger 
var at vi kunne se, at vi ikke kunne have nogen utætheder i ledningsnettet. 

Vi fik tilbud på udskiftning af hovedmåleren, men valgte så den anden løsning med 
måler på ind pumpningen som er nævnt. 



Der blev udpumpet 60.422 m3 i 2014, det er 627 m3 mindre end i 2013. det er 54 m3 
der ikke var afregnet for ude ved forbrugerne. I procent svarer det til 0,09% hvilket 
er langt fra hvad loven siger med hensyn til vandspild, som er max 10% svarende til 
6000 m3. 

Det er bestyrelsens konklusion, at det store vandtab i 2013 nok primært skyldes en 
ny Kamstrupmåler hvor gevindstykket knækkede efter montering og et andet sted et 
gammelt vandur der var blevet stjålet, begge i ubeboede huse, der kan jo være løbet 
meget vand ud som ikke er målt. 

Det skal nævnes at aflæsning af målere til årsafregning aldrig har vært så nøjagtig 
som nu, hvor vi gør det elektronisk, og på samme tidspunkt hver år nemlig 1. januar. 

Tidligere var det jo ved selvaflæsning, hvor målertallene blev indsendt fordelt over 
op til en måned, fra man modtog aflæsningskortene. Hovedmåleren er altid blevet 
aflæst ved årets udgang.  

Men selvfølgelig kan der ske ledningsbrud, hvor vi mister vand, og vi vil opfordre jer 
til at kontakte en fra Vandværksbestyrelsen hvis I opdager noget mistænkelig, så vi 
kan undersøde sagen. 

Vi har fået et par henvendelser i årets løb om eventuelt ledningsbrud, der har så i 
disse tilfælde heldigvis ikke været brud, men vi er glade for at blive kontaktet så vi 
kan få det undersøgt. 

Bestyrelsesarbejder: 

Vi har afholdt 7 bestyrelsesmøder i 2014. 

Sidste års vedtagelse af ændring af selskabsform til a.m.b.a. blev ved den 
ekstraordinære generalforsamling i april måned endelig og enstemmigt vedtaget, 
gældende her fra 1. januar 2015, i den forbindelse har der været meget 
administrativt arbejde, især for Poul. 

Vi har deltaget i kurser og temamøder arrangeret af FVD og Viborg Vandråd. Vi har 
deltaget i generalforsamling ved FVD Region Midt og Viborg Vandråd. 

Vi har deltaget i Vandværksudstillingen i Års, arrangeret af FVD. 



Sidste år oplyste jeg om en ny bekendtgørelse, som træder i kraft med udgangen af 
2014, den gang var vi usikker på, hvad krav kommunen som kontrolmyndighed ville 
stille. Naturstyrelsen har i juli udgivet en vejledning, af den vejledning fremgår 
kravene klart. Der skal udpeges en drift ansvarlig. 

 Jon og Poul har begge gennemført og bestået disse kurser, så en af dem bliver 
udpeget som driftsansvarlig. 

Formålet med at stille krav om gennemførelse af et kursus er, at den drifts 
ansvarlige er kompetent til at producere rent drikkevand og dermed har viden om 
både vandforsyningens anlæg, og hvordan de fungerer og viden om hygiejne og 
hvad, der kan forurene vandet. 

Derudover stilles der også krav om indførelse af et ledelsessystem, et 
ledelsessystem er kort sagt en logbog over daglige hændelser samt registrering af 
hvad og hvornår der sker service, reparation og nyanskaffelser. 

Kort efter vi byggede vandværket indførte vi et system som kaldtes Vandværkets 
Styring, udarbejdet af Dansk Vand og Naturcenter. Senere er det blevet ændret og 
udviklet til et Vandværkspassersystem. Så der opfylder vi lovens krav. 

Senest 1. juli i år, skal vi indberette til kommunen om vi opfylder lovens krav. 

Det vi skal indberette er: Hvem er den driftansvarlig. At vandværket har gennemført 
en kortlægning og risikovurdering af forsyningen. At der er udarbejdet en 
handleplan. 

Vedligeholdelsesarbejder: 

Der har været et godt år, der har ikke været uforudsete fejl og mangler, vi har stort 
set ikke haft vedligeholdelsesarbejder på vandværket, det har mest været eftersyn 
og småjusteringer som er udført af Bent. I januar måned fik vi lavet beregning på 
kapacitet af indpumpningspumperne, det med henblik udskiftning til mindre 
pumper for at sparer på strømmen. Som det kører på nuværende tidspunkt drosler 
vi pumperne således vi får ca. 10-12 m3 ind i timen, det er der filtrene på 
Vandværket virker mest optimal. 



Det viste sig at det er minemal hvad vi kan spare ved at udskifte pumperne og det vil 
ikke kunne svare sig økonomisk, men vi ved jo nu hvilke størrelse pumper vi skal 
sætte i når de skal skiftes, på grund af fejl. 

Vandkvalitet: 

Vi har noget fint vand, når det er kommet igennem filtrene på vandværket hvor jern 
og mangan er taget fra, så ser det godt ud. Ved sidste prøve i december var der dog 
1 Coliforme bakterie, det kan opstå ved den mindste uforsigtighed ved prøvetagning 
og andet, måske gennem luften via kompressoren til filtrene, næsten alle 
vandværker oplever at der bliver konstateret både 1, 2 og 3 bakterier som så er væk 
igen ved næste prøve. Vi holder hele tiden øje med det, det gør kommunen også, 
samt DVN som ajourfører vores hjemmeside med prøveresultaterne. Sidste prøve 
som blev taget her i februar 2015 var i orden. 

Prøvehyppigheden er: Begrænset kontrol, som bliver taget på ledningsnettet, sker 4 
gange årligt. Normal kontrol bliver taget på Vandværket. Udvidet kontrol bliver taget 
på Vandværket. Der bliver taget boringskontrol, blandt andet med pesticider hver 4. 
år. 

Anlægsarbejder: 

Ikke noget ud over tilslutning af Låstrupvej 35. 

Økonomiske tilstande: 

Med de få vedligeholdelsesopgaver vi har haft i 2014, kan det jo også ses på 
regnskabet, vi har haft et væsentlig mindre forbrug end budgetteret. 

Forhandlinger: 

Der har ikke været noget specielt i2014 udover det der er blevet nævnt. 

Formanden er stadig i bestyrelsen for Viborg Vandråd, men trak sig som formand, 
formanden sidder også i bestyrelsen for Vandværksforeningen FVD Region Midt, 
hvor han er kasserer. 

Beretningen blev godkendt. 

Ad 3. 



Poul fremlagde regnskabet, Årets resultat blev 82.460 kr. Det var budgetteret med 
4.100 kr. Der var flere spørgsmål, som Poul besvarede. Regnskabet vedlægges.  

Regnskabet blev godkendt. 

Ad 4. 

Poul Johannesen fremlagde budget 2016. budget 2015 blev godkendt sidste år. 

Budget 2016 blev godkendt. 

Ad 5. 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

Ad 6. 

Poul Johannesen blev genvalgt, Bent Lyngsø ønskede ikke genvalg i stedet blev 
Henning Kristensen valgt. 

Som suppleanter: 1 Arne Mikkelsen og 2 Henning Nørris.  

Ad 7. 

Henrik Jessen og Jens Kristansen blev genvalgt som revisorer. 

Ad 8. 

Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde. Han takkede også Bent for de 
mange år i bestyrelsen og som vandværkspasser og overrakte ham en ”statuette” 
som forestillede en vandpumpe.  

Formanden bebudede at der blev et åbent hus arrangement senere på året, hvor 
den nye vandværkspasser bliver præsenteret. 

Generalforsamlingen sluttede med en osteanretning. 

 

Dirigent Henrik Jessen                     Referent Peter Lund 

 


