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Året store hændelse er uden tvivl vores forurenings sag februar måned hvor der var konstateret nogle få 
coliforme bakterier i vandet. Derfor satte vi en større efterforskning i gang for at finde dem. Vi fik lukket 
vandværket, og fik os koblet på Grindsted Vandværk, vi fik monteret et UV filter der kunne slå bakterier 
ihjel og vi fik skyldet vores ledninger godt igennem gennem vores brandhaner. Efter længere tids søgning 
fandt vi heldigvis ud af at vores vand altid har været godt, men det var ved en forbruger at forureningen 
var. Vi valgte at lægge hele episoden på Facebook, da vi på denne måde kunne komme hurtigt ud til 
mange. Dette gav efterfølgende en del kritik, men vi valgte at bruge vores resurser på at stoppe skade 
øjeblikkeligt, frem for at lægge sedler i postkassen til folk, som de først ville se når der var rent vand igen. 
Vandet har aldrig været sundhedsskadeligt, da der kun var målt få bakterier i vandet, under 10. vi har 
efterfølgende gennem dialog med Aalborg kommune fået stor ros for måden vi handlede på. 

Vi har fået nyt regnskabs program som vi startede op pr. 1. januar. Dette har givet nogle store udfordringer 
med aconto og års opgørelser. Dette gav noget rod i starten af året med forkerte regninger der blev sendt 
ud. Og det beklager vi meget, men nu er der styr på det og start problemerne er løst. 

Vi har i året løb skiftet en del målere ved diverse forbrugere, nogle ved alm service andre pga. af bolig 
renoveringer. Der udover har fået skiftet en vandmåler på værket som var stået af, denne måler kostede 
desværre over 10.000 kr. da den skal opfylde bestemte krav. 

Vi har i år også skiftet en ventil ned til skovskellet hvilket har kostet 17.000 kr., der ud over har vi fået ny 
kompresser som ikke larmer så meget samt fået en ny affugter. Generelt har vi i år haft mange små 
problemer med ting der er gået i stykker, men dette har dog ikke påvirket vandkvaliteten, så alle har stadig 
godt vand.  

Der er kommet ny cykelsti som ligger hen over vores ledning på Vodskovvej, dette har heldigvis ikke ført til 
ekstra udgift for os. Og samarbejdet med Aalborg kommune har i denne forbindelse været godt. 

Vi har i årets løb oppumpet 15700 m3 hvilket er noget lavere end sidste år som var på 18309 m3 . Vi bliver 
mere og mere økonomisk udfordret af generelt faldende op pumpninger, da vi på 10 år har mistet 10.000 
m3 pga nogle færre store dyrebrug, samt vores borgere generelt bruger mindre vand i vaskemaskiner mm. 
Dette vil på sigt udfordre vores værk og vi ser os om efter gode ideer. 

Vi har nu fået vores hjertestarter opsat, som hænger på vandværket til fri afbenyttelse af byens borgere og 
denne har heldigvis endnu ikke været i brug. Hjertestarteren er sponsoreret af borgerforening og opsat på 
vores regning. 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen 
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