
GF-referat + Bestyrelsens beretning. August 2020 

Slides  Tekst. 

1 Velkommen til denne ’Nød generalforsamling’ 
der som bekendt skulle være afholdt i marts 
2020. Som det er alle bekendt, er der opstået 
en nødsituation, idet regeringen forbød os at 
afholde møder med så mange deltagere som vi 
har tradition for. 
Desværre har det ikke været muligt at få fat i 
en lørdag inden for rimelig tid, - idet der er et 
efterslæb af fester der skal afholdes. 
 

2 - 3 Vi har valgt at afholde en sikker 
generalforsamling uden sang og musik, og 
dermed også uden alkohol. Der vil blive 
serveret kaffe og vand med dertil hørende 
franskbrøds madder. 
  

4 Dagsordenen er den samme som der blev 
varslet ved den oprindelige indkaldelse. 
Dagsordenen gennemgås. 
 

5 Bestyrelsen er glad for at formanden for Hune 
vand har tilbudt at være vores dirigent for 
generalforsamlingen, og jeg skal hører om 
forsamlingen kan godkende dette? 
Forsamlingen valgte John Bernth. 
 

7-8-9-10 
 
 
 
 
 
 

John Bernth gennemgik vedtægterne og 
konstaterede at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet. Ingen fra salen protesterede 
heroverfor. 
Som det fremgår af vedtægterne for Blokhus 
Vand skal en generalforsamling indkaldes med 
et varsel på 14 dage. Den oprindelige 
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Bestyrelsens beretning. 

indkaldelse til marts blev udsendt sammen 
med regningerne i februar. 
Siden er der indkaldt via SMS, Facebook, BV-
hjemmeside, lokalavisen og Kanal Blokhus. 
Jeg skal derfor erklære generalforsamlingen 
lovligt indvarslet, - er der nogen i forsamlingen 
der vil anfægte dette? 
 John Bernth gav herefter ordet til formand 
Mogens Sparre, som aflagde bestyrelsens 
beretning. 

11 Tak til dirigenten for ordet – og på 
bestyrelsens vegne jeg aflægger en beretning 
som på mange måder er den vildeste jeg i min 
23 år har været med til at aflægge. Bestyrelsen 
har været på overarbejde – 
 

12 Lad mig starte med at understrege – at 
Blokhus Vand er rent vand – det er godt vand. 
Husk lige det – uanset hvad der kommer her 
efterfølgende…. 

13 De fleste af os kan godt huske hvor de var 
netop denne dag - Terrorangrebet den 11. 
september 2001 – det er ikke for at 
overdramatisere – men jeg husker en bestem 
dag på tilsvarende måde.. 
 

14 - 18 Jeg var til en spændende konference om Story 
Telling i Skagen, da jeg pludselig ser denne 
måling. 
Forinden havde jeg deltaget i en polemik 
omkring kommunens anbefaling om at ’nøjes’ 
med at tage prøver af vores udpumpede vand. 
Vores påstand var at man da vist ikke kan se 
hvad en hel familie fejler hvis vi indsender en 
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blandet blodprøve. Så vi iværksatte, som nogle 
af de første en analyse af ALLE vores boringer. 
Ulykken var påbegyndt – et efter ét kom  
resultaterne – halvdelen af vores boringer 
havde ’uønskede stoffer i vandet’ – bemærk at 
jeg ikke bruger ordet pesticider eller gift – der 
er nemlig INGEN der har påvist at stoffet er 
giftigt – men det ER uønsket. 
 
 

19 Vi underrettede kommunen og i samråd med 
dem udsendte vi en pressemeddelelse, så 
snart vi havde styr på de faktiske forhold. 
Bemærk at målingerne IKKE var på det vand 
der blev udledt til forbrugerne. Det var 
råvandsmålinger. 
  

20 Hvad var det så vi fandt i råvandet? 
 
DMS er et nedbrydningsprodukt, der stammer 
fra det svampebekæmpende middel 
tolylfluanid, der bl.a. har været brugt frugt- og 
planteavl og i trævareindstrien. Tolylfluanid 
har ikke været tilladt at anvende i Danmark 
siden 2007.  
 
DMS har ikke tidligere været blandt de stoffer, 
som vandværkerne skal kontrollere for. Fordi 
vi har fundet det nu, betyder det ikke at det 
ikke altid har været der !!!! 
 

21 Vi går i medierne og vi informerer på 
hjemmeside og Facebook siden. 
 



GF-referat + Bestyrelsens beretning. August 2020 

22 Situationen er ikke en unik Blokhus case – 
desværre må man sige – i mange byer må man 
konstatere at DMS er mere udbredt end man 
havde fantasi til at forestille sig. 
 

23 Hvor stort er det så egentlig – problemet – det 
ER stort, - men hvor stort. 
Jo – hvis du putter en dråbe DMS i den 
mængde vand hele Danmark forbruger på et 
døgn har du det rette måleforhold. Det er 
micro små mængder der er tale om – men vi 
vil have rent vand. 
 

24 Hvordan fastsættes disse grænseværdier så ? 
 
Efter hvor farligt/usundt det er ?  NEJ ! 
 
Man fastsætter grænseværdierne efter hvor 
dygtige man er til at måle.  
 
Kik på vores indvendingsområde – er der sket 
nogle væsentlige ændringer de sidste 20 år?  
 
Nej – såe…….det har nok været situationen i 
mange år.  
 

25 Hvis vi som bestyrelse nogen sinde skulle 
belønnes for vores ekstra arbejde, skulle det 
nok være i år. Vi har haft en meget stejl 
indlæringskurve. 
 
Vi siger IKKE at vi har fundet gift i vores vand – 
vi siger at vi har fundet et uønsket stof. 
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Vi udsender en pressemeddelelse på 
valgdagen. 
 
Vi opretter en fortrolig kommunikations linje 
til kommunen. 
 
Vores samarbejdspartnere – Brøndborer 
Sørensen, Xergi og Silhorco kommer på banen. 
 
Der etableres en ny forsyning – med en styret 
blanding af boringerne 
 
Der etableres overvågning af afgangsvand og 
der tages løbende prøver på afgang til 
forbruger 
 
De forurenede boringer MÅ IKKE STOPPES !!!!! 
 

26 - 27 Som det fremgår af denne planche – kan man 
se at DMS er et let stof, som søger op og er i 
overfladen. Men hvis vi stopper med at suge i 
disse lag, vil DMS´s langsomt komme ned i de 
nye lag, hvor vores nye boringer suger fra. Så 
fra at være produktionsboringer har vi dag 5 
afværgeboringer, som leder det gode 
drikkevand ud i bækken – 24/7 365 dage. Ikke 
nok med dette spild er en kendsgerning, - vi 
skal også regelmæssigt tage målinger af det 
vand vi udleder. 
Det er dyrt for værket – i lang tid fremover 
 

28 Som man kan se på dette foto – er det alle 
boringerne ud mod Vesterhavet der 
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indeholder DMS, - det er også de ældste og 
korteste boringer. 
 

29 VI har haft fuld fart på ….. 
 
Der er etableret 2 nye boringer i 46 m dybde 
Der foreligger to rene straffeattester 
Vi skal pumpe vand til afløb i mange år frem 
Vi skal tage analyser af såvel vores drikkevand 
som vores spildevand 
Vi skal for første gang i 25 år bede banken om 
at få lov til at trække på vores kassekredit. 
Vi har udpeget nye kildepladser 
 

30 Når lokummet brænder kan man faktisk 
overkomme meget mere end man troede 
muligt…. 

31 Hvor skal vi få vores vand fra i fremtiden? 
 

32-33-34 Sammen med Skov & Naturstyrelsen, samt 
kommunen og fagfolk har vi været på 
markvandring og vi har fundet den nye 
kildeplads for vores fremtidige vandforsyning… 
Da vi ved at Hune vand har godt vand – og der 
ikke er noget mellem Hune & så vores nye 
kildeplads har vi lov til at tro på at vi kan få 
noget godt vand til fremtiden. 
 

35 Det er kun ca et år siden at vi fik bevis på at 
vores to boringer ned på værket var uden DMS 
– så der ER sket meget på kort tid. 
 

36 Lad mig lige slå fast – så ingen misforstår vores 
beretning;  
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Blokhus Vand er forsat et velkonsolideret 
selskab 
Vi har investeret i ny og effektiv bæredygtig 
måleudstyr 
Vi har skabt et helt nye serviceniveau og 
sikkerhed 
Vi har en plan for den fremtidige 
vandindvinding 
Vi har genetableret en økonomi som skal sikre 
en bæredygtig udvikling 
Vi har stadig noget af det billigste drikkevand i 
Danmark 
Vi producere 30 % af vores el via vores 
solcelleanlæg 
Vores produktionsanlæg er optimeret med 
effektive pumper 

37 Men det koster på den likvide kapital….. 
 

38 - 39 Din vandregning har ændret sig…… 

 Prisen på vand må desværre for første gang i 
mere end 20 år stige……. 
Fra 1,8 øre pr liter til 2,3 øre pr liter 
 

40 For de fleste vil vores nye priser nok ikke 
betyde det helt store –  
 

41 Og vi er stadig meget billig med den samlede 
vandpris –  
 

42 Blokhus Vand´s drift er underlagt det 
kommunale tilsyn, og kommunens vandværker 
drives efter de samme overordnede rammer  
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43 Der er desværre mange der fejlagtigt tror at 
målerbrønden er vandværkets ansvar – det er 
vigtigt at huske at målerbrønden er betalt af 
husejeren og alt hvad der er på husejers grund 
er husejers ansvar. Vandværkets ansvar gå 
KUN til skel. Måleren lejer man som forbruger 
af vandværket. 
 

44-45 - 46 Måleren skal være let tilgængelig og vi skal 
kunne aflæse måleren elektronisk – så enkelte 
husejere må indstille sig på at blive kontaktet 
med hensyn til at etablere antenne forhold 
omkring måleren – og udgiften er den enkelte 
forbrugers. Ikke fællesskabet. 
 

47 Vores aflæsningssystem er i dag så langt 
fremme at vi har dækning på 98 % af målerne 
– og der pågår et arbejde med at få de sidste 
med –  
  

48 Og de fleste af Jer kan sikkert huske at vi solgte 
konceptet med de elektroniske målere med 
den sikkerhed der ligger i at kunne aflæse 
måleren på diverse smart telefoner. 
 

49 Som om vi ikke har haft nok at se til…. 
En ulykke kommer sjældent alene – vores 
leverandør af vores BUTLER APP har valgt at 
lukke systemet ned. Det betyder at vi i år skal 
have etableret et nyt afregningssystem med en 
ny APP til vores kunder. 
Vores gamle økonomisystem skal udskiftes, så 
vi fremover kan nøjes med et system til ALT – 
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Fremover kan man som forbruger via sit NEM 
ID logge ind og se regninger og ændre 
signalerne på sine alarmer til 
måleraflæsningen – men de fleste ved nok 
hvad det koster af ressourcer at digitalisere 
sine systemer……. 
På baggrund af de store forandringer vil vi som 
bestyrelse anmode om mandat til at skifte 
såvel revisor som regnskabsfører. De nye 
systemer kræver nye kompetencer inden for 
de digitale muligheder. 
 

50 – 52 Det vi har oplevet i 2020 er desværre nok ikke 
et enkelt stående tilfælde – jo mere man leder 
efter – jo mere finder man –  
Det bliver mere og mere alvorligt og 
arbejdskrævende at sidde i en 
vandværksbestyrelse, - og vi må se på om vi 
honorere bestyrelsesarbejdet godt nok. 
  

53 
 
 
 
 
 
 
54 
 

En af de mere alvorlige beslutninger vi har 
taget er at holde fast i vores årlige Åbent Hus 
arrangement – igen i år var det velbesøgt – 
141 mennesker kom forbi…. 
Jeg vil som formand gerne takke bestyrelsen 
og vores driftsleder for et begivenheds år – 
håber at 2021 bliver mindre belastende.. 
 Hvis nogen har været i tvivl – så bor I ovenpå 
Jeres drikkevand – pas nu på det – kæmp for 
det – udskam brug af gift i haverne – det er 
jeres vandværk og det jeres børnebørns 
fremtid vi gambler med når vi ikke passer på 
vandet. 
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55 Jeg har ikke fået alt med – slet ikke – men det 
væsentligste er dog kommet med. 
 
Jeg vil gerne takke for tilliden og det gode 
samarbejde med såvel driftsleder som 
bestyrelse og samarbejdspartnere. 
 
Med dette vil jeg slutte med bestyrelsens 
beretning. 

John Bernth Takker for denne uddybende og kompetente 
beretning.  

Spørgsmål fra salen Betaler vi vand skat af den vand der udledes til 
afløb? 

- Nej. Afværgeboringerne udleder det 
oppumpede vand før måleren.  

Er der et samarbejde 
mellem Hune & 
Blokhus? 

- JA – alle de lokale vandværker her 
omkring Blokhus er alle ringforbundet. 

 Beretningen blev godkendt med applaus 

John Bernth - Hermed gennemgang af regnskab 
v/Michael Krause. 

Michael Krause - Spurgte forsamlingen om der var 
stemning for den store gennemgang eller 
den lette gennemgang. Det blev den lette 
gennemgang. 

- Krause gennemgik de væsentligste poster 
i regnskabet, og redegjorde for balancen. 
Forsamlingen kunne konstatere at vores 
økonomi er stærk belastet af det store 
aktivitetsniveau med nye boringer, nye 
målere og nyt økonomisystem 

- Regnskabet er tilgængeligt på 
hjemmesiden i sin fulde fremlæggelse. 
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- Der udføres en stram likviditetsstyring i 
Blokhus Vand. 

Regnskabet blev godkendt med applaus 
 

John Bernth Drift og anlægsbudget blev fremlagt og 
godkendt. 
 

John Bernth 
Indkomne forslag 

Dirigenten kunne konstatere at der ikke var 
indkommet forslag fra forbrugerne. 
Bestyrelsen havde forslag til nye takster på 
takstbladet. 
 
Bidraget pr m3 stiger fra 1 kr til 3 kr 
Det faste bidrag stiger fra 488 til 618 kr. 
Priserne er før moms. 
 
Takstbladet blev godkendt. 
 

John Bernth 
 
Vi skal have valgt nogle 
bestyrelsesmedlemmer 

Fra bestyrelsen er følgende på valg; 
Mogens Sparre 
Iben Johansen 
Kjeld Jacobsen 
Alle blev genvalgt uden modkandidater. 
 

John Bernth 
Vi skal have valg to 
suppleanter 

På valg er; 
Arne Henriksen – opnåede valg 
Henning Møller – opnåede ikke valg 
Hanne Richter – opnåede valg 
 

John Bernth 
- Valg af revisor 

Bestyrelsen har anmodet om fuldmagt til at 
skifte såvel revisor som forretningsfører, 
begrundet i de nye skærpede krav til IT-
kompetencer som følge af den omfattende 
digitalisering af de nye forretningsgange. 
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Bestyrelsen fik den ønskede fuldmagt med 
applaus. 

John Bernth – 
Evt. forsamlingen blev 
opfordret til at 
diskutere alle emner. 

- Der ar en god og rolig dialog med nogle 
afklaringerne omkring ansvarsområdet 
mellem vandværket og den enkelte 
forbruger. 

 
Alt hvad der er på forbrugerens 
grund/ejendom er 100 % forbrugerens eget 
ansvar. 
 
Vandværkets nye leverandør af styring hjalp 
den stor mængde forbrugere med at komme 
på nettet på den nye app i stedet for EButler. 
 

John Bernth - Takkede forsamlingen og bestyrelsen for 
god ro og orden. 
 

Mogens Sparre Takkede forsamlingen og især John Bernth for 
en myndig afvikling. 

  
UNDERSKRIFTER 
 

20. august.2020 

Dirigent John Bernth 
 

 

  

Formand Mogens 
Sparre 

 

  

Konstituering Bestyrelsen fortsætter med uændret 
konstituering. 

  
 


