
1 
 

Beretning ved generalforsamling i Nors Vandværk  

              onsdag den 9. juni 2021 

 

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

selvom det er lidt senere end vi plejer. Der står jo i vedtægterne at 

generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af februar. Vi kunne 

godt have afholdt den over nettet, men bestyrelsen vurderede at det var 

bedre at vente til tingene blev normal igen. 

Vi er blevet færdige med at installere pumper og styringer på 

vandværket. Det kører fint og det ser ud til at der er et mere jævnt tryk og 

der er heller ikke de store udsving, når pumperne starter og stopper. Jeg 

skal have malet lidt på vandværket, hvor de gamle styringer har siddet, 

når det bliver lidt varmere, og så har vi i bestyrelsen besluttet at der skal 

lægges fliser foran vandværket, så vi undgår at slæbe jord og græs ind på 

værket. Det er Withdahl der skal foretage arbejdet og han begynder nu 

her når han får tid. 

Vi har ikke haft så mange brud på ledningsnettet, men hen på efteråret 

hvor vi var ved at installere det sidste på pumperne, var der et brud på 

Norsvej, ved det gamle klubhus. Vi fik gravet op først på aftenen og fandt 

en stophane ind til det gamle klubhus hvor an boringen var blevet utæt. 

Vi fik den sløjfet og fik sat et nyt stykke rør på. 

Juleaftensdag den 24. klokken ca. 10.00 om formiddagen opstod der et 

stort brud på forsyningsledningen på Hindingvej lige nedenfor Claus 

Vestergaard. Det var så stort et brud, at der ikke var vand til resten af 

Hindingvej. Vi fik det ordnet med entreprenør og vvs, og var færdig til at 

holde jul klokken ca. 15.30. 
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Som jeg sagde på sidste generalforsamling skal vi have fundet nogle flere 

stophaner, som er ubekendt. 

Vi har fundet alle stophaner på Frydebovej, og vi har lavet en hoved måler 

ind til nr. 8 til 22, hvor vandværket så ikke skal afregne til hvert enkelt 

hus. Vi sender kun en faktura til kassereren i andelsboligforeningen. Det 

var de stophaner ind til de andelsboliger, vi har prøvet at finde flere 

gange. Nu fandt vi så endeligt, hvordan det var lavet fra begyndelsen.  

Vi regner med at vi skal til at renovere første del af Nellikevej. Vi starter 

med første vej op til højre, hvor vi vil lave nye stophaner og an boringer.  

Der skal muligvis laves en ny forsyningsledning op langs vejen, fordi vi tror 

at det er en meget gammel ledning som er af dårlig kvalitet. Det må vi se 

efter når vi kommer i gang. Så ser vi om vi vil videre på Nellikevej, når vi 

ved hvor omfattende første etaper er.  

Vi har mistet foreløbig 2 forbruger hvor ejendommen er fjernet. Når en 

forbruger hos Nors Vandværk ophører, skal jordledning og anboring 

slettes, og det skal forbrugeren selv betale. Det kan da være der kommer 

flere, men vi håber at der kommer flere nye forbrugere 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 for at se om der er nogle læk ved forbrugerne, og om der er 

større spild på ledningsnettet. Når jeg finder ud af hvem der har 

utætheder, kontakter jeg forbrugeren, så vedkommende kan få undersøgt 

hvad der er galt. 
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Opgørelse vandforbrug og spild 2020.  

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

Oppumpet                                  91.717 m3   

 Afregnet fra forbrugerne        88.084 m3 

 Vandspild i m3                             3.633 m3 

Vandspild i %                                3,96 %  

Som I kan se, har vi pumpet flere m3 vand op i 2020 end 2019, og har så 

også solgt flere m3 vand til forbrugerne. Vi har også en lidt større 

spildprocent end i 2019.  

 

 

Information til forbrugerne om vandets kvalitet 2020 

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 2021 

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. 
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Lige som sidst år skal Thisted Kommune have fremsendt takstbladet og 

budgettet for året 2021, samt regnskabet for 2020, senest den 1. oktober 

2020. 

Takstbladet er godkendt af Thisted Kommune 30. november 2020. 

Thisted kommune skrev tilbage, som de plejer, at regnskab og budget så 

godt ud. De var glade for at vi bruger lidt penge hvert år på at renovere 

vores ledningsnet. 

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.                                                          

Budgettet for året 2021, som også ligger på bordene, vil Jens Damsgaard 

gennemgå efter regnskabet. 

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. 553 

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 Revikon og til hans 

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

med.   
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