
Nørup Vandværk a.m.b.a. 

Sekretæren, laumller02@gmail.com 
 
NR. 127A Referat af generalforsamling den 30-08-2021 i Nørup Hallen Cafeteria kl. 1900 
 
Tilstede fra bestyrelsen: Jan – Knud – Gunda – Carsten – Kristian - Klaus - Lau 
Foruden deltog 2 forbrugere. 
 
Mødeleder: Jan Møller Rosenberg 
 
 
1. Valg af dirigent: Carsten Hess Jensen valgt. 

Indkaldelsen ikke foregået i.h.t. vedtægter, indkaldelse kom 13 dage før i ugeavis. 
Deltagere vedtaget at generalforsamling er beslutningsdygtig. 

  
2. Formandens beretning:  

 
Driften 
 
2020 var et specielt år, Corona pandemien gjorde sin del til at vi står her i slutningen af 
august 2021 og holder generalforsamling. Men også det første år hvor vi næsten har 
leveret vand til Lihmskov forbrugerne hele året, på nær 2-3 uger af januar. 
Og samlet set leveret 77.404 m3 drikkevand ud til i alt 321 forbrugere i hele 
forsyningsområdet. 
Produktion på værket kørt fint og uden problemer - og det endda i et år hvor vi fik sat helt 
nyt filter anlæg i drift hen over sommeren og i fuld drift fra september måned. 
 
Ledningsnettet: 
 
Vi fik i løbet foråret 2020 gjort de sidste lednings arbejder færdigt på det ny hoved- 
ledningsnet i Lihmskov området. Sideløbende med dette blev de sidste forbruger langs 
Lihmskovvej koblet til den nye hovedledning med nye stikledninger og målerbrønde. 
Ligeledes fik vi skiftet alle vandmålere i Lihmskov området ud til nye Ultralyds målere, 
således at alle forbrugerne her er på fjernaflæsning. 
 
På ledningsnettet er vi hele tiden opmærksom på vandspild og som jeg nævnte sidste år 
er vi gang med at sektionerer vore hovedledninger med sektionsmålere, således vi kan 
lukke strækninger af, for at kunne måle på den enkelte strækning og derved tjekke for 
utætheder på strækningen. Dette har vi løbende været i gang med således at vi 
efterhånden kan danne os et billede af hvilke strækninger vi skal eftersøge nærmere med 
sporings-udstyr. 
Som jeg nævnte i min beretning sidste år, så har vi haft mistanke til at vores hovedmålere 
til udpumpning ikke har målt rigtigt. Og meget sandsynligt på grund af størrelse og måden 
manifoldet og de koniske rør med flanger for montage af hovedmålere på vandværket har 
været monteret på. Så vi besluttede at igangsætte en renovering/ombygning manifoldet, 
rørføring ved udpumpning, ejektor system til påfyldning filter og samtidig nye rør for 
tømmepumpe til udfældningsbassin. 
 
Vandkvaliteten: 
 
Vores drikkevand er af god kvalitet, og det har en god smag. 
Og vandet er middelhårdt vand dvs. 10,9 dh. så der er kalk i vandet, men dog moderat. 
 
Vi har fået foretaget vandprøver 4 forskellige steder (hos vore forbrugere) i løbet af 2020. 
Heriblandt 1 stor ledningsprøve og 1 prøve på afgang af vandværk samt en 
boringskontrol. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
De seneste Analyse rapporter findes på vor hjemmeside www.noerupvand.dk 
under punktet Vandkvalitet. 
Disse analyser viser ikke tegn på problemer set over for coliforme bakterier, kemiske 
stoffer, sprøjtemidler eller nogle af de ikke tidligere undersøgte stoffer overhovedet, vi 
ligger her rigtig pænt og under grænseværdier. Men der kommer hele tiden nye direktiver 
omkring hvad der skal undersøges – så man ved ikke hvad der kunne vise sig i de 
fremtidige analyseprøver. 
 
BNBO: 
 
I miljøstyrelsen og kommuner tales der i øjeblikket meget om 
Borings Nære Beskyttelses Områder 
Dvs. de områder der omkranser f.eks. Nørup Vandværks 2 boringer. 
Vi har i dag en zone på med radius på 25 m fra hver boring, disse tænkes udvidet og for 
Nørup Vandværks vedkommende ser det ud til, at vi på den ene borings vedkommende 
vil få det udvidet med 0,38 ha i landbrugsjord i mod ca. 250 m2 i dag. 
Den anden boring ligger i fredskov, så her vil der ikke skulle forhandles lodsejer. 
For Nørup VV kan det betyde at der skal snakkes erstatning med lodsejer op til boring, da 
der inden for disse zoner ikke må anvendes sprøjtemidler af nogen art. 
Vi afventer stadig endelig udsagn fra Miljøstyrelsen omkring størrelsen af 
beskyttelsesområdet. 
 
Nye forbrugere: 
 
Som nævnt tidligere, så har vi i løbet af 2020 har fået ca. 51 nye forbrugere med på 
Nørup VV og som alene udgøres af det gamle Lihmskov VV, velkommen til jer, og jeg 
håber i vil nyde godt af medlemskabet i årerne frem over. 
 
Takster 2021: 
 
0-1000 m3   DKK 3,75 /m3 + afgifter f. ledningsført vand 
1000 >         DKK 3,00 /m3 + afgifter f. ledningsført vand 
Fast afgift    DKK 600,- /år opkræves over 2 rater. 
Måler leje    DKK 100,- /år opkræves over 2 rater. 
 
Takster 2019-2020 
 
0-1000 m3  DKK 3,50 /m3 + afgifter f. ledningsført vand 
1000 >        DKK 2,75 /m3 + afgifter f. ledningsført vand 
Fast afgift   DKK 600,- /år opkræves over 2 rater. 
Alle priser er + moms 
 
Ravning Vandværk fusion med Nørup Vandværk. 
 
Der har i løbet af 2019 været talt med Ravning Vandværk grundet problemer med 
vandkvaliteten – de søger muligt samarbejde med Nørup VV. 
De er 27 medlemmer og ligger på et årligt forbrug på knap 5000 m3 
I første omgang havde vi fra Nørup side foreslået at vi solgte vand til dem i porten, men 
den seneste løsning går på, at de bliver en del af Nørup Vandværk. 
Så øvelsen går ud på at finde den rigtige pris på Ravning VV medlemskab af Nørup VV, 
og det er vi så ved at finde ud af. 
Vi har i løbet af 2020 mødtes med Ravning VV 2 gange og drøftet mulighederne og 
oplæg fra Nørup VV side …. men så var det ikke muligt at mødes grundet Corona 
situationen før d. 14/7-2021. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
På dette møde kom vi ikke nærmere hinanden – der var mangel på tillid, og kemien 
deltagerne imellem var heller ikke på plads 
Så på et senere tidspunkt endte det ud i, at vi fra Nørup VV side valgte at meddele 
Ravning VV at vi ønskede at parkerer fusion samarbejdet mellem de to Vandværker. 
I stedet blev det foreslået fra Nørup VV side at vi kunne levere vand til Ravning efter 
forbrug / regning. Men at Ravning selv skulle stå for en ny forsyningsledning mellem de to 
værker og ellers i øvrigt forsætte som selvstændig Vandværk, men med mulighed for at 
købe vandet hos Nørup VV. 
 
Vedvarende indsats over for vandspild: 
 
Grundet det store ledningsnet vi i sagens natur har i Nørup Vandværk, er der ingen tvivl 
om at det er et område vi kommer til at bruge resurser på i tiden fremover. 
I 2020 har vi som sagt tilstræbt at sektionerer flere af vore hovedledningsstrækninger og 
samtidig udstyre dem sektions målere. På den måde tror vi på, vi at kunne indkredse 
utætheder i dag men også årene fremover. 
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at opfordre VV medlemmer til at sige til, hvis man ser 
våde pletter eller vand der løber hvor det ikke skal løbe. 
 
Bestyrelsesmøder og møder i øvrigt: 
 
Der har i året 2020 været 6 ordinære bestyrelsesmøder samt 1 generalforsamling. 
Foruden de ordinære bestyrelses har der været møder med Lihmskov VV samt møder i 
Vejle Vandråd og Vejle kommune. 
 
Tak til den samlede bestyrelse for indsatsen i løbet 2020. 
 
Besøg vores hjemmeside www.noerupvand.dk 
 
Nørup, mandag d. 30.08.2021 
Formand 
Jan Rosenberg 

  
 Spørgsmål til beretning: 

1. BNBO-område størrelse ved boring? Størrelse er bestemt af pumpetilladelse. 
2. Saltning af veje i BNBO-område lovlig? Ingen kendte svar. 
3. Forbrugere oplyser, at ved fejl på målere kan der søges om at få vandafgift tilbage op   
    til 3 år. 

  
Beretning godkendt. 

  
3. Det reviderede regnskab for 2020 fremlagt: Godkendt 

 
Spørgsmål til regnskab: 
1. Skal afskrivning ikke følge garanti? Generalforsamling oplyst, at afskrivning er på  
    dagsorden til bestyrelsesmøder. 

  
4. Budget for 2021 fremlagt:  

 
Spørgsmål til budget: 
1. Målerleje? Oprettet pga. nogle har 2 målere.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:    

Jan Møller Rosenberg overtog dirigentopgaven på dette punkt, fordi Carsten Hess var på 
valg. 
   
På valg. Gunda Pilgaard 
 Carsten Hess 
 Klaus Enevoldsen (modtager ikke genvalg) 
 
Følgende blev valgt:                            Gunda Pilgaard 
                                                             Carsten Hess 
Ingen valgt i stedet for Klaus Enevoldsen, ingen af tilstedeværende forbrugerne ville 
opstille. 

  
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: 

 
På valg Flemming Buch – nuværende 1. suppleant
 Søren Poulsen – nuværende 2. suppleant 
 
Følgende blev valgt:                            Søren Poulsen – 1. suppleant 
Ingen 2. suppleant valgt, ingen af tilstedeværende forbrugere ville opstille. 
Bestyrelsen fik bemyndigelse til at finde en suppleant. 

  
7. Valg af 2 revisor og 1 revisorsuppleant: 

 
På valg Kurt Pedersen - Revisor 
 Martin Andersen – Revisor 
                                                            Bjarke Poulsen – Revisorssuppleant 
Alle genvalgt.  
 

  
8. Indkomne forslag: Ingen forslag. 
  
9. Eventuelt:  

Martin Andersen tidligere Lihmskov VV, berettet on oplevelse med at blive tilsluttet Nørup 
VV. 
 

 
 
 

 

 
Jan Møller Rosenberg Carsten Hess Jensen Gunda Pilgaard 
   
   
   
   
Knud Lind Kristian Dalegaard Lau Møller 
   
   
   
   
Dirigent 
Carsten Hess Jensen 

Klaus Enevoldsen  

 
 


