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Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Ole Hermansen som dirigent, hvilket blev enstemmigt vedtaget. 

Dirigenten takker for valget. 

Dirigenten konstaterer lovligt indkaldt generalforsamling. 

Dirigenten påpeger venligt at dagsorden skal stå i indkaldelsen. 

Bestyrelsens beretning 

Beretning modtages fra Formanden. 

Formanden beklager at generalforsamlingen først afholdes nu, men det har ikke været muligt tidligere 
grundet Corona-situationen. 

Forbrugere: 

Forbrugere i alt målere  583 

Hydranter   12 

Vores vandindvindingstilladelse er  130.000 m3/år 

Oppumpet vand 2020  99.763 m3 

Filterskyld / eget forbrug    5.726 m3 

Udpumpet vand til forbrugere 94.040 m3 

Spild     3.171 m3 / 3,4% (indenfor grænseværdi max 10%) 

Salg til forbrugere  90.958 m3 

EL-forbrug   51.318 Kwh 

Jammerbugt kommune skal også have pejlinger af boringerne, det har vi fået lavet, så det bliver udskrevet 
sammen med daglige rapporter. 

Der er solgt vand til Nørredige Vandværk 250 m3 (skønnet), da måleren mellem de to vandværker var gået i 
stykker. Der er nu monteret ny måler mellem de to vandværker, betalt af Nørredige Vandværk. 

Forbrugeraflæsning sendt til Jammerbugt forsyning elektronisk, uden problemer. 

Silhorko laver eftersyn på vores vandværk fire gange om året. 



Sidst på året konstaterede vi at vi skulle have nyt filtermateriale, da råvandet ikke kunne filtreres godt nok. 

Bestyrelsen har derfor besluttet at købe både nyt trykfilter og filtermateriale i 2021 samt nyt software til 
styring af vandværket. Software er allerede installeret pga. pejlingsproblemerne m.m. 

En investering på i alt ca. 500.000 kr. 

Levetiden på det gamle filter var ca. 25 år of det er nu 33 år gammelt. 

Vi har monteret ca. 40 eksterne antenner på målere, som vi ikke kunne fjernaflæse. Måske skal vi have 
monteret lidt flere i år. 

Vi har haft en del som vi har fanget med rørskade eller haner der løber m.m. 

Gamle vandmålere er solgt for 13.330, deraf skulle Østerkær Vandværk have 750 kr. 

Der er fjernet en brandhane på hjørnet af Drøvten, ved Limfjordsgade. 

Takstblad godkendt af Jammerbugt Kommune. 

En ny forbruger på Nørredigevej 188. 

Thvilum laver nu vores ledningsopdateringer og LER besvarelser. 

Analytech laver vores analyser, har fået en ny god pris. 

Silhorko som laver kvalitetssikring på vandværket er blevet solgt til Grundfos, uden den store betydning for 
os i øvrigt. 

Vi har lavet ny beredskabsplan som er godkendt af Jammerbugt Forsyning. 

Boring på marken, er ikke vores. En boring som ellers skal nedlægges. Det betyder at vi ikke skal betale for 
dette. 

Bestyrelsen har tidligere haft gratis vand. Det får de ikke længere. 

Kommende tiltag i 2021: 

Nyt filter 

Nye stophaner på Lykkegårdsvej 

Antenner på målere 

Evt. sammenlægning med Østerkær Vandværk 

Vilde blomster på vandværkets grund 

Formanden takker byens øvrige vandværker og deres bestyrelser for godt samarbejde i 2020. 

Bestyrelsens beretning er taget til efterretning. 



Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Revisor Anette Frederiksen fra BDO gennemgik regnskabet. Anette Frederiksen har lagt 
revisionsprotokollen så alle kan se. 

Ordstyren spørger om nogen har spørgsmål. 

Ordstyren roser regnskabet. 

Ingen bemærkninger og regnskabet er dermed godkendt og kan ses på vandværkets hjemmeside gpvv.dk. 

Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 

Ingen bemærkninger 

Behandling af indkommende forslag 

Ingen indkommende forslag 

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

På valg var: 

Mogens Poulsen 

Jacob Bejlegaard 

Hans Jørgen Pedersen 

Suppleanter på valg 

Thørbjørn Jepsen 

Leon Madsen 

Alle ønskede genvalg. 

Alle blev enstemmigt valg. 

Valg af revisor 

BDO Statsautoriseret Revisionsselskab i Aabybro blev genvalgt 

Eventuelt 

Dirigenten takker for god ro og orden til de to fremmødte forbrugere ud over bestyrelse og revisor. 
Dirigenten erklærer hermed generalforsamlingen for afsluttet. 
Formanden takker dirigenten. 
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