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Låstrup-Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær Generalforsamling onsdag 
den 27. februar 2013 kl. 1930 i Kulturcenter Værestedet i Låstrup. 

Tilstede: Der var mødt 15 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. 

1. Antal medlemmer, af og tilgang i forhold til sidste år. 

I 2012 har vi ikke haft tilgang af nye medlemmer, men her omkring 1. februar har vi 
fået et nyt medlem. 

Da vi byggede nyt Vandværk og nedgravede forsyningsledning og stikledning, var 
det således at hvis der var en tilslutning på 50%, ville Kommunen stå i forskud for de 
resterende forbrugere på disse strækninger, og det drejer sig om bidrag til 
Forsyningsledning og Hovedanlæg. Endnu mangler vi tilslutning af 23 af disse mulige 
forbrugere på strækningen, samt der mangler også enkelte fra de gamle områder i 
Nr. Rind og Låstrup, de er velkommen, tilslutningsbidraget bliver pristal reguleret, så 
det bliver ikke billigere. 

2. Udpumpet vandmængde. 
Vi har udpumpet 56 200 m3, det er en tilbagegang på ca. 6000 i forhold til året før vi 
har på nuværende tidspunkt tilladelse til udpumpning af 65.000 m3. 
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Men der er desværre noget som kan være problematisk, der er for første gang 
mistet vand, altså pumpet mere ud end der er afregnet for, så det må vi have kikket 
på. Jeg vil bede om i holder øje med utætheder, både i jeres egen installation, men 
også på ledningsnettet udenfor og langs vejene, og ser i noget mistænkeligt skal i 
endelig meddele det til en fra bestyrelsen. Tabet er på 1.545 m3. 
I år skal vi have skiftet alle vore vandmålere, så derved får vi konstateret om det er 
målerene som er galt med, men det tror vi ikke, vi har sammenlignet forbruget lidt i 
forhold til året før hos den enkelt forbruger, og der har vi umiddelbart ikke kunne se 
noget. 

3. Bestyrelsesarbejder: 
Vi har holdt bestyrelsesmøder 6 gange, det er hver anden måned. Vi har deltaget i 
kurser arrangeret af vandværksforeningen, vi har deltaget fabriksbesøg hos 
Grundfos og Kamstrup. Vi har deltaget i møder arrangeret af Viborg Vandråd, vi har 
deltaget i generalforsamling i Vandværksforeningen og Viborg Vandråd. Vi har 
deltaget i en stor vandværksudstilling, som er landsdækkende og holdes hver tredje 
år i Odense. 
Vi har stadig meget arbejde med den manglende indberetning af målerstand i 
forbindelse med årsopgørelsen, efter fristen for indberetning her ved årsskiftet 
manglede der 45 som ikke var kommet ind, men efter et par dage inde i det nye år 
var vi vel nede på omkring 20, vi syntes det er mange. Vi har så i år valgt 
administrativ at skønne forbruget i forhold til tidligere år, og hvis vi er i tvivl blev 
forbruget sat til normalforbruget til en husstand, som er 120- 150 m3 årligt. 
Så det kan være her, vi har mistet vand, men det bliver der jo samlet op på når vi 
skifter målerne. 

4. Vedligeholdelsesarbejder: 
Vi er gået i gang med at udskifte noget gammelt ledningsnet på Kirkevej i Nr. Rind, 
når vejret tillader,bliver det afsluttet. 
Ellers har vi ikke lavet nogen decideret vedligeholdelsesarbejder i 2012, men der er 
altid nogle småting. 

5. Vandkvaliteten: 
Vi har ingen problemer med vores vandkvalitet, det er også noget som skal være i 
orden, man har gennem årerne stillet større krav til drikkevandskvaliteten, der er 
større krav til drikkevand man tager fra hanen end det man kan køber på flasker. 
Vi får taget prøver af vandet ca. hver anden måned, 4 gange på ledningsnettet og 2 
gange på vandværket, der ud over bliver det taget prøver i boringerne hver 4 år. 
Men gå nu ind og se på vandværkets hjemmeside hvad det er for noget vand I 
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drikker. Nu er der så kommet skærpede krav til personalet som arbejder på og med 
vandværket. 

6. Anlægsarbejder. 
Der har i 2012 ikke været foretaget noget egentlig anlægsarbejde. 

7. Økonomiske tilstande. 
Regnskabet ser godt ud ca. 38.000 kr. bedre end budgetteret og det selv om vi har 
solgt ca. 6.000 m3 mindre vand, vandværket fungerer godt, og det er dejlig når der 
ikke kræves de store udgifter til vedligeholdelse.  
Vi har stadig lidt problemer i forbindelse med opkrævning, småfejl og 
gennemskuelighed. 

8. Forhandlinger/nye love og bestemmelser fra Stat, kommune og Viborg 
Vandråd. 

Der er indført en 25 meters beskyttelse omkring boringer, før var den på 10 meter, 
det kan læses i vejledning. 
En ny lov om kvalitetssikring på almen vandforsyning som leverer 17.000m3 vand 
eller mere pr år, er trådt i kraft 14. februar 2013, det kan læses i Lovtidende. 
Det betyder at vi skal have en eller flere personer på kursus, der er oprettet 2 ved 
FVD, et hygiejnekursus af 2 dages varighed og et kursus i drift af vandforsyning af 3 
dages varighed, begge med afsluttende prøve som skal bestås. 
Kvalitetssikringen skal være indført senest 31. december 2014. 
Kommune: Vandplaner, regulativ, godkendelse af takstblad og indsendt regnskab. 
Viborg kommune har haft vandforsyningsplanen i høring her indtil 23. januar 2013. 
Vi havde ingen indsigelser til planen herfra, men var også efter et møde blevet enig 
med kommunen angående vores forsyningsområde. 
Vi indsender hvert år takstblad til godkendelse ved kommunen, i år bad de at 
medsendt budget og regnskab. 
Vandråd: 
Jens Ole er formand for Vandrådet i Viborg Kommune, hvor der bliver arrangeres 
møder og kurser for vandværkerne i Viborg Kommune. Der kommer altid mange 
”guldkorn” frem når vandværksfolk er samlet, enten det ene eller andet. 
Jens Ole sidder også i Vandværk Foreningens Region Midt’s bestyrelse, der er han 
kasserer. 

9. Fremtid. 
Der skal foretages kontrol på målere. Tidligere har det for vandmåleres 
vedkommende været 8 år, dette er sat ned til 6 års interval. Da det er anden gang vi 
skal have vore målere kontrolleret, har vi besluttet at udskifte dem alle. 
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Der er i bestyrelsen næsten enighed om at vi vil gå over til elektroniske målere med 
fjernaflæsning. Vi håber at budgettet kan godkendes, således vi kan gøre hvad der er 
bedst for vandværket og nemmere at styre. 
Vi skal efter aftale og sammen med Grundfos have lavet en beregning om vi skal 
have noget gjort ved vore ind-pumpnings-pumper således de kører så effektiv som 
muligt, det drejer sig om strømbesparelse og mindst mulig sænkning af vandstanden 
i boringerne.  
Vi skal have nyt regulativ, det forventes lige på trapperne, der mangler endelig 
godkendelse fra Viborg Kommune. 
Nu kommunen forlanger at få forelagt regnskab og budget i forbindelse med 
godkendelse af takstblad, skal vi have ændret på vores budgettering, så vi 
budgetterer et år længere frem, det betyder vi til næste års generalforsamling vil 
forelægge både 2014 og 2015 budget til godkendelse. 
På et tidspunkt skal vi også have tilpasset vore vedtægter til Viborg Kommune. 
Vandværksforeningen har på deres kurser og i andre sammenhæng sagt at man 
skulle få ændret interessentselskaber I/S til Andelsselskaber, så det er noget man 
skal have kikket på, hvis der skal ændres noget. 
Så er der jo den lovpligtige uddannelse/kursus vi skal have gjort noget ved inden 
udgangen af 2014. 
Vi har i bestyrelsen snakket om det var en ide med et åbent-hus arrangement på 
Vandværket her til sommer. Tror I der er nogen som har lyst til at komme ud og se 
hvordan Vandværket fungerer? 

10. Til slut. 
Jens Ole takkede de fremmødte fordi så mange viser interesse for hvad bestyrelsen 
er sat til at bestyre og passe vandværket. 
Jens Ole takkede også bestyrelsen for godt samarbejde. 
 
Der var spørgsmål fra Lizzi og Ole, Gunner Forum, Carsten Jensen og Orla Sølvager: 
Det var om der er pesticider i boringerne, om elektroniske målere, der var en del 
diskussion om det emne, de fleste var for, om når Kommunen står i forskud til nye 
tilslutninger, om uddannelse af personale, om det rimelige i 25 m beskyttelse zone 
og betalingen heraf, og om takstblad/budget og om begrænset ansvar ved at gå fra 
den ene selvskabsform til den anden. Det blev også nævnt at det var en god 
beretning. 
Beretningen blev godkendt. 
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Ad 3. Poul Johannesen gennemgik det reviderede og omdelte regnskab der sluttede 
med et overskud på 45.554 kr. det skyldes bl.a. at renteudgifterne var kraftig 
reduceret på grund at gælden var nedskrevet i 2011. Se regnskab vedlægges. 
Der var spørgsmål til udgifterne vandanalyser og administrative omkostninger. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Ad.4. Poul Johannesen gennemgik budgettet for 2013. 
Budgettet blev godkendt. 
 
Ad. 5. Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 
Ad. 6. Poul Johannesen og Bent Lyngsø blev genvalgt. Som suppleanter blev 
Henning Kristensen og Karina Lyngsø genvalgt. 
 
Ad. 7. Henrik Jessen og Jens Kristiansen blev genvalgt som revisorer. 
 
Ad. 8. Under eventuelt var der på tale om formanden skulle have løn for sit arbejde. 
Der var positiv udtale om åbent-hus arrangement. Carsten ville godt slå græs på 
vejen ud til boringerne hvis bræmmen blev fjernet. Jens Ole foreslog at brugerne 
kan gå ind på Jupiter-Databasen, hvor man kan se data fra alle vandværker. 
 
Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 21, hvorefter der blev serveret rødvin, 
osteanretning og kaffe. 
 
 
Dirigent Henrik Jessen.    Referent Peter Lund. 
 
 

 

 

 


