Dronninglund Vandværk a.m.b.a.
Ordinær generalforsamling afholdt mandag den 25.maj 2021 kl. 19.00 på
Dronninglund Hotel.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år fremlægges.
5. Behandling af indkomne forslag
Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 17. maj 2021
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Det var krav om negativ test indenfor 72 timer, mundbind ved fremmøde.
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Velkommen til generalforsamlingen og orienterede om forløbet.
Corona reglerne blev gennemgået.
Der var mødt 24 mand til generalforsamlingen inkl. bestyrelsen.
Første punkt på dagsordenen: Punktet blev forskubbet lidt men vedtaget:
Ad 1. - Valg af dirigent:
Vi foreslår Kim Østergaard, hvilket blev godkendt.
Kim Østergaard konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet til den 25.
maj 2021 kl. 19.00 og rettidigt.

Ad 2. - Bestyrelsens beretning.
For det forløbne år.
Punkter som blev gennemgået:
Repræsentation af bestyrelsen.
Preben orienterede om mange år som formand i værket samt at største begivenheder
var at vores vandindvindingsområde var erhvervet gennem mange års forhandlinger.
Nævnte videre at det var den største begivenhed gennem ca. 20 år, som vi har pralet
med gennem de sidste år at jordhandlen i Tusbro nu endelig og var faldet på plads
inkl. matrikler m.v.
a. Vi har i det forløbne år afholdt morgen-, drifts- og bestyrelsesmøder,
indkaldelse, alt efter behov. Interessentskabskontrakt kurser omtalt.
En glædelig begivenhed er også med - fjernvarmen hvor der ikke er flere
problemer med boringer i undergrunden, hvor vi var bange for forureninger
skulle brede sig til Tusbro.
b. Historien omkring fjernvarmen som dog også nu lader til at være er lukket. Vil
ikke gøre mere ud af fjernvarmen, idet det er anliggende under fjernvarmen.
Men alle boringer skulle være lukket.
c. Vandkvalitet hvad betyder nitrat som er farligt giftstof. Her omtalt nye tiltag.
Bakterier i vand analyse blev omtalt.
d. Ny driftsleder. For 2 år siden som nu er Mogens Steen. Værket køres
udmærket og der er da også sparet på flere områder - som fremgår af
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regnskabet.
e. Beredskab på værket uden der har været større indsats, men er på plads.
Beredskabet blev gennemgået.
f. Områder med vand fra samme kildeplads Tusbro vi har jo også boringen i
Dronninglund, som alt sammen er under Østvendsyssel Råvandsforsyning.
g. Vandpriser - Der kom ikke forhøjelser af vores billige vandpriser som følge af
jordkøb i Tusbro medfører forhøjelse af vandprisen som udgør kr. 2,80/m3.
For opførelse af nyt vandværk kan komme prisstigninger.
h. Certificeret værk med støvleområder og rengøring skal videre udbygges med
risletårn m.v. Alt er dog nu udsat pga. nyt vandværk
i. Edb anliggende vi har vores hjemmeside fulgt op - følges yderligere også med
nye tiltag.
j. Tilslutninger i året samt nye udstykninger, hvilket også blev omtalt i
regnskabet.
k. Vandmængder tilladt 700.000 m3 kommunen giver tilladelsen. Forbrug år 2020
blev samlet 601.000 m3 sidste år var forbrugte samlet 589.000 m3.
l. Ledninger til Tusbro gennem storskovvej samt Tusbrovej er nu fornyet.
Ledningen til Ørsø er renset. Nyt ledning med rentvand til Asaa er etableret.
Renoveret / renset giver bedre gennemstrømning. Dronninglund til Aså ledning
er giver også større sikkerhed for begge værker.
m. Grundvandshandlingsplan delhandlingsplan det blev til et kontor i København
med ca. 20 akademiker - behøver vel ikke at kommentere yderligere men vores
vandværk har da haft en masser arbejde ud af det. Claus komme nærmere ind
på med regnskab men nu er vi altså endeligt ude af loven som gælder fra år
2022, det var tvungen medlemskab for vandværker over et forbrug på 200.000
m3. Nu altså den anden vej.
n. Vedligeholdelsesplan der er lidt der står i venteposition der er risletårn og
vandtanke. Vandure skal udskiftes og målerbrønde forskellige steder i byen
måske mere, der vil være fortsat løbende poster.

2021 - Generalforsamlingsreferat

Side 3 af 8

Dronninglund Vandværk a.m.b.a.
o. Vandværket er 108 år - så ikke underligt med nye tiltag.
Vi forventer der om muligt skal forbedres med nybyggeri, der arbejder vi lidt
med for tiden, meningen er her at renoveringerne spares til fordel for et nyt,
vandværk samme sted som nuværende.
Værket er i fint stand selv om vi gerne vil udskifte det hele, dog ikke rørnettet i
marken. Vi har stadig gl. stophaner som løbende udskiftes også enkelte
rørsprængninger.
Arbejdet fortsættes og der vil nu skulle arbejdes med tilbud.
p. Gennem Aså leveres også vand til Gerå således ses der er stor forsyningsområde fra øst - havet til motorvej. Det bliver i alt ca. 3000 husstande.
q. Vi opfordrer jer til at ringe til værket ved mistanke omkring vandspild eller
brud. Også fjernvarmen kan miste vand, der kan ske gennemstrømning af
varmtvand kold vand - ved varmebeholder eller gennemstrømningsbeholder.
r. Vi kan omtale Råvandsforsyningen
En dejlig skov. Vi har ny formand som efter tur hvert andet år skal skifte er
hjemmehørende Dronninglund det er vores Hans Ole arbejder videre med ha
støtte
s. Bestyrelsen har den opfattelse at skoven klarer sig selv i videst muligt omfang.
t. Vandværket og driftsleder fungerer efter ønske. Ingen klager i det forløbne år.
Sidste år: Vores nuværende afløser er Bjørn, som efterhånden kender værket.
u. Tilsyn med Værket udføres ved Brønderslev Kommune. Vi har ikke modtaget
anmærkninger.
Vi modtager 24,92 kr. for at oplyse kommunen om vandforbrug pr. forbruger.
v. Plan for vedligeholdelse og handlingsplan (blev kun delvis gennemgået).
1. Risle tårn renses 1 gange årligt.
2. Skyllehaner åbnes med mellemrum.
3. Der udføres eftersyn af trykfilter hvert mdr.
4. Bundfældningsbeholder som er for skyldevand fra råvandsrør rensen efter
behov.
5. Råvandstanke i Tusbro renses og klores hvert 5-6 år (er blevet renset i år
2016)
6. Rentvandstanke renses og klores hvert 8. år.
7. Almindelige vedligeholdelser af værket og øvrige anlæg udføres løbende.
Vi lejer til den månedlige rengøring af værket.
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8. Prøvekøring af nødstrømsanlæg sker hvert anden mdr.
Råvand fra Tusbro fra 1987 - 2020
Oversigt over oppumpet vand i Tusbro og nødboring i Dronninglund.
1987
828.000 m3
1988
729.000 m3
1989
665.000 m3
1990
644.000 m3
1991
596.000 m3
1992
593.000 m3
1993
556.000 m3
1994
533.000 m3
1995
553.000 m3
1996
520.000 m3
1997
504.000 m3
1998
487.000 m3
1999
482.000 m3
2000
494.000 m3
2001
503.000 m3
2002
504.000 m3
2003
514.000 m3
2004
500.000 m3
2005
507.000 m3
2006
536.000 m3
2007
556.000 m3
2008
593.000 m3
2009
600.000 m3
2010
568.000 m3
2011
567.000 m3
2012
551.000 m3
2013
617.000 m3
2014
529.000 m3
2015
517.000 m3
2016
612.000 m3
2017
608.000 m3
2018
651.000 m3
2019
589.000 m3 (Asaa 164.000 m3 og Dronninglund 425.000 m3)
2020
601.000 m3 (Asaa 168.000 m3 og Dronninglund 433.000 m3)
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Vi er ca. 1913 andelshaver i alt, heraf 1.275 i Dronninglund by.
Vandforsyningen strækker sig over 130 km. Og værket er stadig under
udvikling med nye tiltag og moderniseringer.
Forlydende er at Melholt har 80 km. Når der leveres vand til Melholt, er der
her 534 andelshaver og et forbrug på ca. 80.000 m3.
Vandspild er udregnet til 2,9% der har vi før ligget på mere spild og det er
meget fint.
Mogens Steen foreviste nu lidt af tankerne om placering af nyt værk samt værkets
opdeling af rørføringer og fordeling i Dronninglund by. Placeringen mod brugsen tæt
mod skel
Tak til bestyrelsen og bestyrer for året 2020 for seriøs deltagelse og arbejdsudførelse.
Det var formandsberetningen.
Herefter ordet til dirigenten.
Spørgsmål til formandsberetning:
Der var lidt spørgsmål omkring nyt værk om at flytte det – både Tusbro og andet.
Der var ikke konkrete forslag.
Beretningen blev godkendt.
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Ad 3. - Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Kasserer Claus Grønvold gennemgik rev. regnskab for Dronninglund Vandværk og
for Østvendsyssel Råvandsforsyning, hvilket ikke gav anledning til spørgsmål.

Ad 4. - Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
Kasserer Claus Grønvold gennemgik budget for det kommende år for Dronninglund
Vandværk og for Østvendsyssel Råvandsforening, uden dette gav anledning til
spørgsmål.
Regnskaberne og budgettet blev godkendt.
Kassereren gennemgik årsregnskabet for Dronninglund Vandværk og budgettet.
Derefter gennemgik han årsregnskab og budget for Østvendsyssel Råvandsforsyning,
som Dronninglund Vandværk ejer 2/3 af, hvor Aså ejer den resterende 1/3.
Der var ingen spørgsmål

Ad 5. - Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
Samme debat som tidligere år.
Derefter en kort debat angående beretningen. Der var spørgsmål til planerne om at
bygge et nyt vandværk i parcelhuskvarteret ved Slotsgade, hvor vandværket ligger i
dag. Formanden forklarede, at nødboringen i Dronninglund by ligger lige ved siden
af det nuværende vandværk, så der ligger det ny vandværk antagelig også bedst.

Ad 6. - Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Bestyrelsen bestod af følgende:
Formand:
Preben Foget
(Næstformand:
Ole Kristensen udgået flyttet til Sæby
Næstformand:
Flemming Sørensen
(Kasserer:
Claus Grønvold - ville udgå
Kasserer:
Helle Skipper Sørensen
(Bestyrelsesmedlem: Bjarne Lykkenshede - ville ikke mere
Bestyrelsesmedlem: Rasmus Hovaldt
Bestyrelsesmedlem: Torben Nielsen
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Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Helle og Preben blev valgt ved skriftlig afstemning.
Suppleant Peter Nørbæk Hansen blev valgt

Ad 8. - Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor:
Gunnar Andersen
Revisorsuppleant:
Kaj Kristensen
Revisor Gunnar Andersen blev genvalgt
Revisorsuppleant Kaj Kristensen blev genvalgt.
Revisorfirma Beierholm Dronninglund, Slotsgade 33, er ansat som revisor for
vandværket.

Ad 9. - Eventuelt
Spørgsmål til vandets hårdhed: Oplyst det er blødt vand i Dronninglund.

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 21.00.
Dirigenten hævede herefter mødet.

_______________________
Dirigent:
Kim Østergaard
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