
Beretning Generalforsamling 7 oktober 2020 

Årets planlagte dato kunne desværre ikke bruges, da Danmark blev lukket ned pga covid-19 og vi kan nu i 
dag endelig afholde vores generalforsamling, men desværre er der igen en opblomstring omkring os i 
smittetal i Aalborg kommune så vi holde selvfølgelig afstand hele aftenen. 

Året er igen kendetegnede, ved at vi har haft stor forsynings sikkerhed og ikke har haft nogle nedbrud. Og 
kvaliteten af oppumpet vand er helt i top 

Vi er heller ikke blevet belastet af vedligehold på værket da alt er kørt uden reparationer af betydning. En 
stophane der sveder samt udskiftning af et par vandure er hvad vi har kunnet presse den til. 

Vi har i årets løb oppumpet ca 7000 m3 hvilket er noget lavere end sidste år som var på 8000 m3. Dog 
køber vi en hel mere fra Grindsted, Dette er bl.a. pga. Helgstrand dressage og rideskolen som bliver større 
og større. 

Vi i det forgangne år oplevet at få en ny forbruger da Eget på Grindstedvej er blevet ny kunde, og det er 1. 
gang i i min formandsperiode at vi har skullet udvide, nå vi ser bort fra Hjertegræsvej som jo er forberedt til 
at modtage nye vandmodtagere. 

Derudover har haft en ejendom der overgået fået lov til at ligge vand ind i deres udbygning på trods af 
servitut om modsatte. Ejendommen er gået fra dyrehold til børnepasning og de har lavet deres udbygning 
om til opholdsrum og har fået lov til at tilkoble et toilet i staldbygning til vores ledning, altså at vi levere 
vand til det    

Årets store debat er forsyningen der har opsagt deres samarbejde med os og debatten om hvem der har 
retten til dataen, og ikke mindst hvad skal prisen være. Det har vi haft flere møder om og der blev lavet en 
arbejdsgruppe som har dialogen med forsyningen, og dette arbejde er endnu ikke helt på plads her i 2020. 

Vi har i perioden fået 2 nye medlemmer i bestyrelsen, Jonas og Peter, og vi har opstartet en proces hvor vi 
er ved at kortlægge værket og finde de svage led. Til dette er kim en stor hjælp, og dette arbejde kører vi 
videre med i 2021, da vi desværre jo er ramt af corona og har nedsat mødeaktiviteten er det ikke så meget 
vi har nået i 2020. En anden af fremtidens emner er at vi skal have nye vandure og dette forventer skal ske i 
2021 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde med god faglig dialog til vores møder 

Rene Stricker Jensen 

formand 


