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Beretning ved generalforsamling i Nors Vandværk  

              onsdag den 23. februar 2022 

 

Nu er vi igen samlet til den årlige generalforsamling i Nors Vandværk. Der 

står jo i vedtægterne at generalforsamlingen skal afholdes inden 

udgangen af februar, så det kan vi da overholde i år.  

Vi er blevet færdige med at installere pumper og styringer på 

vandværket, som jeg fortalte om sidste år. Bestyrelsen har fået en 

gennemgang af hvordan værket kører, så alle i bestyrelsen kan være 

behjælpelig, hvis der skulle opstå et problem. Vi skulle have malet lidt på 

vandværket, hvor de gamle styringer har siddet, når det blev lidt varmere 

i vejret, men maleren kom aldrig, så det må blive til sommer. Vi har fået 

lagt fliser på græsarealet foran vandværket og det har været dejlig her 

hvor det har været våd og fedtet. Det har kostet 44.000 kroner plus 

moms. 

Efter vi har fået skiftet til de nye pumper, kan vi se at der er sparet strøm. 

Vi har ca. sparet 4 til 5000 kWh på Søbakken.  

Vi har ikke haft brud på ledningsnettet siden den sidste 

generalforsamling. Der har været en utæthed i en målerbrønd på 

Holmevej, som vi fik tættet. 

Vi har flyttet et par stophaner fra privat grund og ud i fortov eller græs. 

På første stikvej på Nellikevej er der blevet renoveret. Hovedledningen 

var en gammel 90 mm ledning som trængte til at blive udskiftet, og 

anboringerne var jo lige så gamle. Vi har lagt en ny 63 mm ledning som 

hovedledning i den anden side af vejen og koblet forbrugerne på den. 

Den gamle hovedledning bliver liggende som død ledning. Alle stophaner 

er nye og er kommet ud i vejen, så de kan findes fremover, og der er ny 
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hovedstophane til ledningen. Der er 8 forbrugere og en hovedstophane 

på stikvejen og det hele har kostet ca. 305.000 kr. plus moms. 

Vi har i budgettet sat penge af til at renovere anden del af Nellikevej. Der 

er 14 forbrugere på stikvejen, så det bliver jo nok dyrere, så må vi se om 

vi tager den nederste del af Nellikevej, hvor der er 13 forbrugere, eller det 

venter til næste år. Når vi kommer i gang, kan vi bedre se om det er noget 

der trænger til at blive skiftet. 

Vi vil også have flyttet nogle stophaner fra privat grund og ud i fortovet på 

Dalen. Vi begyndte på det for et par år siden, men nu må vi se hvor længe 

pengene slår til. 

Alle forbrugere har jo forbrugsmålere fra firmaet Kamstrup, som vi 

fortalte om ved de forrigere generalforsamlinger. De virker godt og Kaj og 

jeg har været ude ca. hver 2. til 3. måned for at aflæse målerne. Det gør vi 

stadigvæk, men vi har besluttet i bestyrelsen at vi vil prøve at køre ca. en 

gang i måneden for at se om der er nogle læk ved forbrugerne, og om der 

er større spild på ledningsnettet. Så må vi se om Kaj kan få tid til det så tit 

eller jeg selv må køre. 

Opgørelse vandforbrug og spild 2021.  

Den ligger på bordene og som I kan se, er der: 

Oppumpet                                  93.412 m3   

 Afregnet fra forbrugerne        87.871 m3 

 Vandspild i m3                             5.541 m3 

Vandspild i %                                5,93 %  

Vi pumpet flere m3 vand op i 2021 end 2020, men har solgt færre m3 

vand til forbrugerne. Vi har også en lidt større spildprocent end i 2020.  

Hvad det skyldes ved vi ikke. Der var jo et stort brud ved den gamle 

klubhus på Norsvej, om den kan have været utæt i længere tid. Vi har kørt 



3 
 

opmåling først i februar igen, så vi har 2 måneder at udregne spild efter 

og der var spildet under 5% afhængig af hvor meget der var i tanken. Så 

derfor vil vi opmåle nok så tit for at følge spildet. 

 

Information til forbrugerne om vandets kvalitet 2021 

Efter at vi er gået over til Eurofins til at tage prøver får vi ingen samlet 

rapport på hele året. Alle prøver ligger på vores hjemmeside 

www.norsvand.dk, som Eurofins ligger direkte ind. 

Jeg kan oplyse at alle prøver så fine ud. 

Takstblad for året 2022 

Den ligger også på bordene. Den ser ud som sidste år. Thisted Kommune 

har bestemt at takstblade fra alle vandværker skal være ens udført, så de 

bedre kan sammenligne dem. 

Lige som sidst år skal Thisted Kommune have fremsendt takstbladet for 

og budgettet for året 2022, samt regnskabet for 2021, senest den 1. 

oktober 2021. 

Takstbladet er godkendt af Thisted Kommune 6. december 2021. 

Kommunen havde ikke noget at bemærke. 

Bestyrelsen for Nors vandværk har besluttet at prisen pr. m3 vand fortsat 

skal være 3 kroner pr. m3 til vandværket i år.  Jens vil fortælle om 

økonomien lidt senere.                                                       

Foreningen Danske vandværker skriver en gang imellem til vandværkerne 

at vandværkerne bør tilbyde en passende, men måske ikke lønførende 

honorering af bestyrelsen. Bestyrelsen har besluttet at 

bestyrelsesmedlemmer, ikke formanden, skal have sat honoraret op fra 

1000 kroner til 3000 kroner om året til udgifter til bestyrelsesmøder og 

andre møder. 
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Budgettet for året 2022, som også ligger på bordene, vil Jens Damsgaard 

gennemgå efter regnskabet. 

Vi har skiftet revisor. Det vil sige Jens Damsgaard er gået ud af Revikon og 

stiftet sit eget revisionsfirma som hedder Revisionthy, Havnen, Thisted, så 

derfor er han til stede igen i aften. 

Som vi før har drøftet på generalforsamlinger, har vi en del penge til at 

stå på kontoer i Sparekassen Thy og i Andelskassen i Koldby. De vil begge 

have minus renter og Andelskassen har sat minus renten lidt op og ud 

over det skal vi betale 300 kroner i måneden for at have penge stående 

der. Det er næsten 10.000 kroner om året vi betaler bare i Andelskassen. 

Jens kom med et forslag om at vi kunne indbetale pengene til en 

skattekonto og undgå minus renter. De giver heller ingen plusrenter. 

Pengene kan vi hæve med 3 til 5 dages opsigelse. Vi har sat et loft på 

indsættelse af penge til 1.500.000 kroner. 

Jeg vil endnu en gang opfordre til at benytte betalingsservice PBS, når der 

skal betales vandafgift. Det er en fordel, både for forbrugerne og for 

vandværket. Der vil stadigvæk blive opkrævet 50 kroner i gebyr pr. 

opkrævning, hvis betalingen ikke er over PBS. Det koster meget i porto og 

der skal en person til at printe og pakke fakturaer i kuverter. Siden sidste 

generalforsamling har vi fået en del forbrugere over på pbs. Der mangler 

stadigvæk nogle forbrugere at få betalingsservice. Der er ca. 580 

forbrugere på PBS. 

Så her til sidst vil jeg gerne takke Kaj og også Jens Ole for den hjælp jeg 

har haft af dem en gang imellem, hvis jeg lige er forhindret eller jeg er på 

arbejde og skal have hjælp til vandværket. Vi snakker også lidt om 

vandværkets drift en gang imellem, hvis der er noget der brænder på. 

Her til slut vil jeg også gerne sige tak til bestyrelsen for et godt 

samarbejde, og ligeledes til Jens Damsgaard fra Revithy og til hans 

personale og i særdeleshed Per Sørensen, som jeg har en del kontakt 

med.   
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