
 

 
 

Referat af Generalforsamlingen år 2017 
 

 

Blokhus Vandværk afholdte ordinær generalforsamling på Restaurant 

Nordstjernen i Blokhus, lørdag den 25. marts 2017 kl. 10.00. 
 

 

Generalforsamlingen blev afviklet med følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning ved formand Mogens Sparre 

3. Regnskab 2016 til godkendelse v/ kasserer Michael Krause 

4. Indkomne forslag 

5. Fremlæggelse af budget 2017 til godkendelse v/ kasserer Michael Krause 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår: 

- Michael Krause. Villig til genvalg 

- Else Frost. Villig til genvalg 

7. Valg af 2 suppleanter 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt 

 

Formanden Mogens Sparre bød alle sammen velkommen og gennemgik dagsordenen. Inden vi gik 

over til dagsordenens punkt 1. spillede Michael Krause op med harmonikaen og de 221 deltagere 

sang den udleverede Blokhus sang. 

 

Ad.pkt.1 

Bestyrelsen indstillede Driftsleder og formand for vandrådet i Jammerbugt kommune, Kaj 

Haugaard til dirigent. Kaj blev valgt med applaus. Kaj takkede for valget og konstaterede at 

generalforsamlingen var beslutningsdygtig og alt er varslet i god tid. Kaj overlod ordet til 

bestyrelsesformanden Mogens Sparre. 

 

Ad. Pkt.2. 

Bestyrelsens beretning blev fortalt af formand Mogens Sparre (MS) MS takkede endnu engang for 

den store opbakning til arbejdet i bestyrelsen. MS fortalte at man med stor hjælp af Post Nord 

endnu engang fik vores generalforsamlingsskrift sendt ud til tiden. Bestyrelsen overvejer at droppe 

dette skrift, idet det koster mange penge at sende ud. 

 

MS kan konstatere at byen Blokhus stadig ikke er færdig med at udvikle sig, og det vidner de 

mange store flotte bygningsværker der opfører i disse år om. Vandværket skal være fremtidssikret, 

og det er en af vores vigtigste opgaver at sikre kvalitetsvand til vores forbrugere. 



 
MS fortalte at BV netop har modtaget en ny indvindingstilladelse, som først udløber i 2047. MS 

bemærkede at han nok ikke kommer til at søge om sådan én igen. (Latter i salen) 

 

 MS oplyste at BV stadig har et alt for stort vandspil, som i år er mere end 10.000 tons vand. Det 

er ikke noget bestyrelsen vil blive ved med at acceptere. Der blev fremlagt en tabel der viste BV 

vandspild siden 2004. Det er triste tal, og det kan konstateres at vi i disse mange år ikke er 

lykkedes med at nedbringe vores spild. 

 

BV og generalforsamlingen er stadige enige om at gift ikke hører hjemme i Blokhus. Vi skal 

aflevere vores by til vores efterkommere i ren tilstand – vandet og jorden er kun til låns. 

 

MS gennemgik flere problematikker omkring vores målerbrønde. Ansvaret for vores målerbrønde 

er ALTID den enkelte husejers ansvar. Pas på dem, og husk at lukke for vandet, på den rigtige 

ventil. Mange anvender den forkerte ventil når de lukker for vandet. 

 

Der blev fremvist en tabel omkring vandprisernes udvikling og forbruget af vand. Samtidig med 

de store prisstigninger er forbruget faldet tilsvarende. Vi har stadig Danmarks billigste vand i 

Blokhus, - 0,1 øre pr liter. 

 

Formanden fortalte om de nye vandmålere som bestyrelsen vil starte med at implementere her i 

2017. Der bliver indført et målergebyr på 150 kr/år. Disse penge vil udelukkende blive anvendt til 

drift og vedligehold af det nye målesystem. 

 

Elektronisk måling af vand vil betyde at vandspild bliver nemmere at lokalisere og den enkelte 

forbruger får mulighed for at modtage individuelle alarmer på smartphone. Erfaringerne fra andre 

forsyningsselskaber viser at elektroniske målere betyder væsentlige bedre aflæsninger og en bedre 

service til kunderne. Tvister bliver afgjort hurtigt og inden der bliver skrevet store regninger. 

Erfaringerne viser også at den største fejlkilde ved vandinstallationer er toiletter der løber. Et toilet 

der løber så det knap kan ses taber ved normalt tryk 950 m3 på et år. Pas på dit toilet. En 

elektronisk måler, der ikke står stille i én time pr døgn kommer med an alarm. Bestyrelsen mener 

at forbrugerne får en stor gevinst ud af de 150 kr/år. 

 

Formanden oplyste at der i august 2016 blev afholdt et velbesøgt åbent hus (åbent vandværk) og 

trods dårligt vejr blev det velbesøgt. Formanden spurgte forsamlingen om denne tradition skulle 

gentages her i 2017. En stor applaus bekræftede dette. 

 

Formanden henledte opmærksomheden på BV´s informative hjemmeside, og det er der man skal 

meldte flytning og ellers kontakte bestyrelsen. På netop denne side er der mulighed for at tilmelde 

sig en SMS tjeneste til varsling af planlagte vandlukninger. 

 

MS afsluttede bestyrelsens beretning med at takke såvel bestyrelse, suppleanter, ansatte og 

samarbejdspartnere for det gode samarbejde i året løb. 

 

Kaj takkede for beretningen og spurgte forsamlingen om der var spørgsmål. 

 



 
 

Fra salen kom der følgende spørgsmål? 

 

A. Hvor lang tid tager implementering af de elektroniske vandure. 

B. Hvordan får disse målere strøm 

C. Okker og sten i vandet 

D. Hvor stort er vores vandindledningsområde? 

E. Hvorfor har vi købt Pirupshvarresvej huset ? 

F. Hvor længe kan vores målere holde? 

 

Ad. A MS oplyste at at man regner med en implementeringsperiode på 3-4 år. Man starter 

med de største forbrugere først. 

    

Ad. B De nye målere er udstyret med batterier med en estimeret levetid på 16-20 år. Vi 

regner med en levetid på 15 år i vores kalkuler. 

 

Ad. C Et vandforsyningsanlæg med en så varieret belastning som vi har pga-. de mange 

sommerhuse vil altid have problemer med at de skiftende vandhastigheder i rørerene 

vil rive okker og små sten løse. Dirigenten kunne oplyse at man også i Aabybro 

havde disse problemer, og de er umulige at undgå. 

 EN god idé er at skrue de små sier på vandhanerne af når man lukker for vandet. Når 

man så åbner igen kan man med fordel lige lade vandet løbe i 10 min, inden man 

sætter disse sier på igen. 

 

Ad. D Vores vandforsyningsområde er meget stort, og det vand vi drikker i dag vandret fra 

Hune området igennem de sidste 100 år. Har man interesser i mere detaljeret viden 

herom kan man på Jammerbugt kommunes hjemmeside finde materiale der fortæller 

om vores vandindvindingsområde. 

 

Ad. E Da vi for en del år siden havde besøg af en ekspert blev vi stærkt anbefalet at tilkøbe 

mere grund, idet vores mange brønde lå alt for tæt. Vi købte for en del år siden 

nabogrunden, og heldigvis, for sidste år fik vi så netop behov for en ny boring. Den 

nye boring på nabogrunden betyd en stor besparelse (anslået 1 Mill) så den handel 

har vist sig særdeles fornuftig. I dag får vi 60.000 om året i husleje på grunden, og 

det er en bedre forrentning en bank kan give os. 

 

Ad.F En elektronisk måler forventes at kunne holde i 20 år. Men hver 6. år skal der 

udtages målere til kontrol. 

 

Herefter godkendte forsamlingen bestyrelsens beretning med applaus. 

 

 

 

 

 



 
Ad. Pkt. 3 Regnskabet.  

Dirigent Kaj Haugaard gav ordet til kasserer Michael Krause (MK) 

MK kunne konstatere at regnskabet viste at vi havde haft indtægter i 2016, og vi havde også haft 

udgifter. Overskud havde vi ikke. De nye regler til regnskabet er at ”Hvile i sig selv” 

organisationer må ikke have overskud. Derfor vil vores regnskab fremover altid vise et årsresultat 

på o kr. Til gengæld er der en over eller underdækning. 

 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt med applaus. 

 

Ad. Pkt. 4. Indkomne forslag. 

Der var ingen forslag fra forbrugerne. 

Bestyrelsen fremlagde et nyt og revideret takstblad med den nye afgift på målerure. Forsamlingen 

blev gjort opmærksom på at det var netop nu man kunne sige nej til de nye målere, ved at stemme 

nej til takstbladet. Takstbladet blev godkendt med applaus. Dirigenten spurgte forsamlingen om  

der var nogen i forsamlingen der ønskede at stemme imod. Det var ikke tilfældet og derfor blev 

vedtagelsen bekræftet. 

 

Ad. Pkt. 5 Budget. 

MK gennemgik vores budget for 2017. Budgettet for 2017 viser et stort underskud, primært fordi  

implementering af de nye målere påbegynder i 2017. Den nye målerafgift bliver først effektueret 

på næste års regning. Budgettet blev godkendt med applaus. 

 

 

Ad. Pkt. 6. Valg til bestyrelsen 

Else Frost og Michael Krause blev genvalgt med applaus. 

 

Ad, Pkt. 7. Valg af suppleanter. 

Flemming Lyngdorf og Henning Møller blev valgt med applaus. 

 

Ad. Pkt. 8. Valg af revision 

Revisor Team Nord blev genvalgt. 

 

Ad. Pkt. 9. Evt. 

Snakken gik lystigt, og der kom mange positive tilkendegivelser om bestyrelsens arbejde. 

Bestyrelsen blev opfordret til at genoverveje udsendelsen af det årlige ”fest” skrift om  

indkaldelsen til generalforsamlingen. 

 

Dirigent Kaj Haugaard takkede for god ro og orden, og traditionen tro blev der serveret kaffe og  

blød brød med dramme og øl.  Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter og der er ingen 

ændringer. 

 

Den 25. marts 2017 

 

_______________________ 

Dirigent Kaj Haaugaard. 


