
Låstrup-Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær Generalforsamling torsdag den 22. februar 2018 kl. 1930 på 
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 2019 forelægges til godkendelse. 
5. Behandling af indkommende forslag. 
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
7. Valg af revisorer. 
8. Eventuelt 

 
Ad 1: Morten Nielsen blev valgt til dirigent og Peter Lund blev valgt til referent. 
 
Ad 2: Jens Ole Jensen fremlagde bestyrelsens beretning: 
Vi har ikke i 2017 fået tilgang af nye medlemmer, vi er stadig 205. 

Udpumpet Vandmængder. 
Vi har udpumpet 65344 m3 vand sidste år, det er lidt over vores indvindingstilladelse på 65000 m3, og det er 
166 m3 mere end i 2016, så det ligger rimelig stabil. 
 
Bestyrelsesarbejder. 
Vi har holdt 6 bestyrelsesmøder i 2017. 

Vi har deltaget i kurser og temamøder afholdt af Danske Vandværker Region Midt. 

Vi har deltaget i kurser og temamøder afholdt af Vandrådet i Viborg Kommune. 

Vi har deltaget i vandværksudstilling i Aars, arrangeret af Danske Vandværker. 

Vi har været i gang med at opmåle til manglende hovedledning i Vandværkets forsyningsområde, det drejer 
sig om ca. 7 km. fordelt på Borup Hedevej, Nr. Borupvej, dele af Vievej. Skovvej og Nørrisvej. (33 mulige 
forbrugere heraf har 7 fælles forsyning). 

Vi har holdt møder med Jørgen Krog Andersen (Dansk Vand & Naturcenter) samt brøndborer, elektriker og 
Gravesen Elektronik, som alle er vores rådgiver og leverandør af vores systemer på vandværket. Det er 
blandt andet i forbindelse med projektering/planlægning for udskiftning af pumper i boringerne. 

Poul og Henning bruger stadig en del tid på forbrugere som ikke får betalt vandet til tiden. 

Ud over almindelige vedligeholdelsesarbejder i 2017, har vi fået udskiftet manifold på et af filtrene på 
grund af tæring i et rør, vi har i forbindelse med termografering fået udskiftet nogle relæer i el-styretavlen. 

Sikkerhedsstyrelsen har været på kontrolbesøg for at kontrollere elinstallationen på vandværket, det blev 
fundet i orden. 



Vandkvalitet. 
Vandkvaliteten er i orden, som det skal være, vi får taget de prøver som drikkevandsbekendtgørelsen 
foreskriver vi skal. Det er: På Vandværket tages 2 prøver årligt og på ledningsnettet hos forbrugerne tages 
der 4 prøver i løbet af året, fordelt rundt i vores forsyningsområde, det betyder der tages prøver af vandet 
med ca. 2 måneders interval. Hver 4 år bliver der taget prøver fra boringerne også pesticider bliver der her 
kontrolleret for. 

Formanden opfordrede forbrugerne at gå ind vandværkets hjemmeside og se resultaterne af prøverne. 

Hårdheden i vores vand ligger omkring 8. 
Hårdhedsgraden mellem 4-8 betegnes som blødt. Vi har undersøgt muligheden med en kalkspalter-anlæg 
på vandværket, men det virker kun få hundrede meter ud på ledningsnettet, så det droppede vi. 

Tidligere på året var der i pressen meget snak om fund af Cloridazon i drikkevandsboringerne, rundt om i 
landet, det er et produkt man mest brugte i forbindelse med dyrkning af sukkerroer. Vi fik vandet 
kontrolleret for Cloridazon i november, der blev ikke fundet noget. 

Nu her sidst er det nitrat der er omtalt i pressen. Undersøgelser, der netop er offentliggjort i det ansete 
tidsskrift International Journal of Cancer, viser en forhøjet kræftrisiko selv ved nitratkoncentrationer, der 
ligger langt under dagens grænseværdi på 50 milligram nitrat pr. liter drikkevand. Helt ned til fire mg pr. 
liter har forskerne konstateret en øget risiko for tarmkraft. 

Vores vand indeholder heldigvis under 1 mg pr. liter. 

Ny drikkevandsbekendtgørelse trådte i kraft i slutningen af oktober 2017. Bekendtgørelsen indebærer der 
skal nye kontrolprogrammer for vandværkerne fra 1. januar 2018. 

Vejledningen var ikke klar, så derfor skrev kommunen at vi skal køre videre med nuværende indtil vi hører 
nyt derfra. 

Det har vi så lige gjort nu, det skal vi til have sat i gang. I korte træk kommer det til at betyde: Når der bliver 
taget prøve hos forbrugerne skal prøver tages som straks prøve og derefter skal der tages en flus prøve. 
Både vi og kommunen er spændte på hvordan det kommer til at fungerer. Det er vandværkerne som er 
ansvarlig for vandkvaliteten i ledningsnettet indtil forbrugeren og forbrugeren er ansvarlig for egen 
installation. Men en ting er sikkert, det bliver væsentlig dyrere. 
Anlægsarbejde. Vi har ikke fået udført noget anlægsarbejde i 2017. 
Økonomiske tilstande. Vi har ikke haft de helt store uforudsete udgifter i 2017 og kommer derfor ud med 
et lille overskud, det fortæller kassereren når han fremlægger regnskabet. 
Vi har besluttet at nedsætte vandprisen med 0,25 kr. det er 2. år i træk vi nedsætter prisen. 

Forhandlinger/nye love og bestemmelser fra Stat, Viborg kommune og Viborg Vandråd. EU 
persondataforordning og generelt it-sikkerhed træder i kraft den 25. maj 2018. Formanden tror at vi lever 
op til det på nuværende tidspunkt, men vi skal til en hver tid kunne dokumentere at vi gør det, og derfor er 
vi nødt til at gå det igennem. 
Det næste der kommer, er ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”, det er blevet et centralt fokusområde hos 
politiker og myndigheder. Derfor er de forbrugerejede vand-og fjernvarmeselskaber gået sammen om at 
lave noget som passer til vand-og fjernvarmeselskaber som er reguleret efter, hvile i sig selv princippet, vi 
må se hvad der kommer ud af det. 



Skattesagen: Vi har læst og hørt i pressen at vandværkerne skal efterbetale 36 milliarder til skat, det drejer 
sig om vandværker som er under vandsektorloven, det er vandværker som leverer over 200.000m3 som har 
tabt en retssag mod skat, det er noget med værdiansættelse og afskrivning. 
Formanden sidder i bestyrelsen for Viborg Vandråd, Vandrådet er en sammenslutning af Vandværker i 
Viborg Kommune. Efter sidste repræsentantskabsmøde blev Jens Ole formand for vandrådet. Jens Ole er 
medlem af grundvandsforum i Viborg Kommune og repræsenterer her alle private Vandværker i 
Kommunen. Jens Ole er i Repræsentantskabet i Danske Vandværker og sidder i bestyrelsen i Region Midt 
og er her kasserer. 

Fremtid. Forsyningsledninger i den resterende del af forsyningsområdet. Der mangler også nogen at blive 
tilkoblet, men det vil vi ikke gøre noget ved før de selv ønsker at blive tilkoblet til vandværket. 
Rensning af Rent vands-tanken på Vandværket. Det vil bestyrelsen vurdere hvornår det skal ske igen. 

Kontrol af vandmålere, skal ske senest i 2019. 

Udskiftning af filtermasse. Der vil vi følge vandprøverne, specielt på jern og mangan som kan give et 
fingerpeg. 

Nye pumper i boringerne. Det er vi godt i gang med planlægningen. 

Tyverialarm. Det har vi drøftet i bestyrelsen, men der er ikke taget stilling endnu. 

Solcelleanlæg. Der er ingen besparelse ved det. 

Etablering og flytning af lys og kontakter i og uden for bygningen. Det er udført. 

Der kommer nyt hele tiden, enten noget vi er pålagt eller noget der er nødvendig. 

Formanden sluttede med at sige tak for godt samarbejde i bestyrelsen. 

Beretningen blev godkendt.  
 
Ad 3. Poul Johannesen gennemgik Årsrapport 2017 (regnskab 2017) det var et digert værk på 11 sider med 
en udførlig beskrivelse med ros fra forsamlingen. 
Årsrapport 2017 blev godkendt. 
Årsrapporten vedlagt  
 
Ad 4. Poul Johannesen fremlagde budget 2019. der var undret fra salen hvorfor det var 2019, formanden 
sagde at budget 2018 blev godkendt sidste år. 
Budget 2019 blev godkendt. 
Budget 2019 vedlagt.  
 
Ad 5. Der var ikke indkommet forslag til formande  
 
Ad 6. Jens Ole Jensen, Jon Skovhus og Peter Lund var på valg. De blev alle enstemmigt genvalgt. 
 Arne Mikkelsen og Henning Nørris blev genvalgt til suppleanter.  
 
Ad 7. Henrik Jessen og Jens Kristiansen blev genvalgt som revisorer.  
 



Ad 8. Der var ikke noget under eventuelt. 
 

Efter generalforsamlingen blev der serveret kiks og ostebord med rødvin + kaffe og småkager. 

Morten Nielsen                                               Peter Lund 

Dirigent                                                              Referent 

 


