
Beretning for HADBJERG VANDVÆRK I/S år 2009 
 
Ordinær generalforsamling den 11/3 2009 kl. 19.30 i Hadbjerg Forsamlingshus. 
 
Nye tilslutninger og flytninger 
I 2009 er der kommet 9 nye tilslutninger, herunder HØST-hallen. Der er nu i alt 312 
interessenter.  
 
Vandforbrug. 
Ser stabilt ud, der er en stigning, som skyldes fleres forbrugere og at disse har brugt 
mere vand. Der er i alt blevet udpumpet 97.683 m3, heraf de 19.939 m3 til Erslev. 
Fra forbrugerne har vi fået indberettet 94.249 m3. Vores indvindingstilladelse er 
fortsat på 100.000 m3, så det holder vi os under igen i år. 
 
Vandkvalitet.  
Vi har i 2009 ikke haft problemer med vandkvaliteten.  
 
Tilsyn med vandværket 
I maj måned var der tilsyn på vandværket fra kommunen assisteret med konsulenter 
fra Orbicon, og i sidste måned fik vi så rapporten. Der var mindre bemærkninger så 
som en utæthed ved nogle ledninger i en brønd med en boring. De anbefalede også 
etablering af en nødforsyningsledning til et nærliggende vandværk. 
 
Takstblad. 
Det takstblad der blev fremlagt ved forrige generalforsamling er ikke blevet 
godkendt, idet kommunen vil afvente en afgørelse fra Statsforvaltningen på den klage 
der verserer over kommunens tilsyn med vandværket. Klagen kommer fra mindst en 
forbruger i Langskov området, der mener vores takster på landet er for høje i forhold 
til etableringsomkostningerne. Desuden føler de sig forfordelt i forhold til nogle 
industritilslutninger. 
 
Statsforvaltningen 
I forbindelse med klagen til statsforvaltningen har kommunen bedt vandværket svare 
på en række spørgsmål vedr. vores takstblad, om industritilslutningerne ved 
motorvejen med mere. Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet nogen afgørelse i 
sagen. 
 
Inkasso 
I forlængelse af klagen over kommunen til statsforvaltningen kører der også en 
inkassosag mod en af klagerne. Han kom på i 2006, men mente ikke at skulle betale 
hvad der stod i takstbladet. Sagen var berammet til den 20/11 2009, men dagen inden 



fandt retten i Randers ud af, at de havde dobbeltbooket. Nu er sagen berammet til den 
4 og 6. maj 2010. 
 
Gæld til kommunen. 
Vi mangler kun at betale ét bidrag til kommunen, så vil vandværket være gældfrit. 
 
 
Ny boring  
Der er indsendt en ansøgning til kommunen om at etablere en ny boring, og vi er 
blevet oplyst, at der bliver hørt i diverse afdelinger i kommunen, så der går nok ikke 
lang tid før vi kan komme i gang med at bore. 
 
Information til forbrugerne 
I 2009 blev der ikke trykt nogen folder med information til forbrugerne, men kun 
udsendt en enkelt side med den lovpligtige information. 
 
Vandråd. 
Som nævnt sidste år, arbejdede vandrådet på et regulativ der skulle gælde for alle 
vandværker. Kommunalbestyrelsen har godkendt regulativet, men nogle vandværker 
var ikke tilfredse, så det er vist sendt i udvalg igen. Jeg er ikke klar over hvad 
utilfredsheden bunder i, eller der kan forventes et nyt regulativ inden for en nærmeste 
fremtid. 
 
Økonomi  
Som I vil hører fra kassereren har vi stadig lidt på kistebunden 
  
FREMTID 
 
Ny boring.  
Vi har lavet en forhåndsaftale med lodsejerne gældende til 31/12 2010, så jeg håber 
meget at kommunen har givet en godkendelse, så vi kan bore efter høsten.  
 
Tilstandsrapport. 
Vandværket skal have en tilstandsrapport, og vi er gået i gang med at vurdere hvad 
den skal indeholde. Vi regner med at hyre et firma med ekspertise udi 
tilstandsrapporter for vandværker til opgaven. Vi skulle foruden tilstandsrapporten 
gerne ende op med en vurdering af hvad der skal renoveres, og en tjekliste med 
forslag til egenkontrol. 
 
Kontrol af vandure. 
Der skal laves stikprøvekontrol af vandure i løbet af året, da det er fire år siden sidst 



 
 
TIL SLUT, Jeg gerne takke de andre bestyrelses medlemmer for godt samarbejde, 
også en tak til vores smed Poul for at rykke ud i tide og utide.  


