
Nørup Vandværk a.m.b.a. 

Sekretæren, laumller02@gmail.com 
 

NR. 132a, Referat af generalforsamling den 23. marts 2022 i Nørup Hallen Cafeteria kl. 1900 
 
Til stede fra bestyrelsen: Jan – Knud – Gunda – Carsten – Kristian – Søren – Lau 
Foruden deltog 2 forbrugere. 
 
Mødeleder: Jan Møller Rosenberg 
 
 
1. Valg af dirigent:  

Carsten Hess Jensen valgt. 
Indkaldelsen foregået i.h.t. vedtægter. 
Deltagere godkender generalforsamling er beslutningsdygtig. 

  
2. Formandens beretning: 

Driften: 
2021 var endnu et anderledes år, takket være Corona pandemien – som gjorde sit til at det ikke 
altid var lige nemt at drive vandværk – det betød bla. at det kun er ½ år siden vi afholdt 
Generalforsamling for 2020 – mandag d. 30/8-2021.  
Og pandemien afskar også vandværkets bestyrelses muligheder for at holde fysiske møde i det 
meste af 1. og 2. kvartal af 2021.  
Men det blev noget bedre i løbet af året, således at vi står her i slutningen af marts måned 2022 og 
holder generalforsamling på et for os normalt tidspunkt.  
Og samlet set leveret 68.703 m3 drikkevand ud til i alt 323 forbrugere i hele forsyningsområdet – 
det er 8.701 m3 mindre en 2020 hvor vi leverede i alt 77.404 m3 Der er for andet år i træk tale et 
faldende forbrug, hvilket jo er ganske OK – vi er ikke en type virksomhed der som så er fokuseret 
på vækst for at kunne lægge til side, men alene leverer vand af topkvalitet 24/7 til rimelige priser. 
Men omvendt er der heller ikke indtægt for de 8.701 m3 mindre leveret vand – og vore pumper har 
da også arbejdet mindre. Men vi har haft stigende produktions - og distributions omk. i forhold til 
2020 bla. pga. stigende elpriser sidst på året, højre omkostninger til vedligehold af ledningsnet 
samt afskrivninger og lednings registrering. Derfor har vi justeret vore vandpriser op med DKK 
0,50 til hhv. DKK 4,25 og 3,50 (over 1000 m2) i takstblad f. 2022  
Fast afg. pr. forbruger/måler er DKK 600,- og måler leje DKK 100,- om året.  
Produktion på værket har kørt fint og uden problemer - og det endda i et år hvor vi fik sat nyt 
manifold og ejektor system til påfyldning af akdolit (kalk produkt) i filtrene og samtidig nye rør for 
tømmepumpe til udfældningsbassin og skiftet rørføring til mindre rør således vi minimere de 
problemer vi har haft med turbulens omkring vore 2 hovedmålere ud fra værket som har drillet os 
en del tidligere.  
Omkring området bogføring og opkrævning af betaling af vand regninger og fast afgift fra vore 
forbrugere har vi i bestyrelsen indgået et samarbejde med firmaet Mit Regnskab ApS i Kølkær 
7400 Herning v/ Marie Nevø () Marie Louise Højgaard N Sørensen. 
 
Ledningsnettet: 
Vi har i løbet af 2021 fået sat flere sektionsmålere op, således vi har mulighed for at se hvordan og 
hvor meget - eller hvor lidt vandet løber i ledningsnettet i de enkelte strækninger i landområdet. 
Men også i det ”bynære” område herunder Smedens Ager har vi sat sektionsmålere op – dette 
arbejde er noget vi forsætter med bla. også at få skiftet de sidste stophaner på smedes ager – de 
er gamle og vi oplever utætheder fra tid til anden netop grundet defekte stophaner.  
På ledningsnettet er vi hele tiden opmærksom på vandspild og eftersøge nærmere med 
kontrolmålinger og sporings-udstyr. Og det er lykkes for os at eliminere flere utætheder på vort 
ledningsnet i løbet 2021 - så det går den rigtig vej med at nedbringe vandspillet. 
 
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 og helt normalt for det område af landet som vi 
bor i. 
 Vi har fået foretaget vandprøver 4 forskellige steder (hos vore forbrugere) i løbet af 2021. 
heriblandt 1 ledningsprøve.  
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 for – så man ved ikke hvad der kunne vise sig i de fremtidige analyseprøver. 
 
 



 
BNBO: 
I miljøstyrelsen og kommuner tales der i øjeblikket rigtig 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 til op mod 70m i 
radius og for Nørup Vandværks vedkommende ser det ud til, at vi på den ene borings ved 
kommende vil få det udvidet med ca. 0,38 ha i landbrugsjord i mod ca. 250 m2 i dag. Og dette 
afføder at vi som Vandværk pålægges at kompensere lodsejer med en erstatning, da han ikke 
længere kan anvende og dyrke den landbrugsjord som tidligere - der er primært tale om forbud 
mod anvendelse af sprøjtemidler i disse BNBO-zoner.  
 
Den anden boring ligger i fredskov, så her vil der ikke skulle forhandles erstatning med lodsejer.  
Vi har for at minimere BNBO Zonen på lodsejers landbrugsjord, ændret på driften af vore råvands 
pumper fra at de pumpede. 60/40 med ca.60% på den boring der har Zone ud i landbrugsjord så 
køre vi nu omvendt dvs. ca. 60% oppumpet råvand i fredskov og kun ca. 40% fra pumpen imod 
landbrugsjord – dette vil reducere denne BNBO Zone. Vi afventer stadig endelig udsagn og ny 
beregning af Zone størrelse fra Miljøstyrelsen 
 
Nye forbrugere: 
Som nævnt tidligere, så har vi i løbet af 2021 fået 1 ny forbrugere på Søbakken med på Nørup VV. 
 
Takster 2021: Takster 2022: 
0-1000 m3 DKK 3,75 /m3 + afgifter f. ledningsført vand Fra 01.01.2022 DKK 4,25/m3 
1000 > DKK 3,00 /m3 + afgifter f. ledningsført vand Fra 01.01.2022 DKK 3,50/m3 
Fast afgift DKK 600,- /år opkræves over 2 rater. Fast afgift DKK 600,-/år. 
Måler leje DKK 100,- /år opkræves over 2 rater. Måler leje DKK 100,- /år. 
  
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 siden 2019 været talt med Ravning Vandværk grundet problemer med vandkvaliteten – 
om et 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 senere går 
det ud 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 tidspunkt endte det ud i, at vi fra Nørup VV side valgte at meddele Ravning VV at vi 
ønskede at parkerer fusionssamarbejdet 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. Status på denne 
sag er Nørup VV i starten november 2021 sendte prisoverslag i Aftale – om - Vandleverance 
mellem 2 vandværker til Ravning VV med en pris på DKK 6,47 /m3 samt forsynings forpligtigelse 
fra Nørup til Ravning. Vi har ikke hørt fra Ravning siden, men til gængæld har vi hørt at de 
arbejder på en løsning hvor de får vand leveret fra St. Lihme VV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Vedvarende indsats over for vandspild: 
Grundet det store ledningsnet vi i sagens natur har i Nørup Vandværk, er der ingen tvivl om at 
vandspild er et område vi kommer til at bruge resurser på i tiden fremover.  
I 2021 har vi som sagt tilstræbt at sektionerer flere af vore hovedledningsstrækninger og samtidig 
udstyre dem med 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 vandværkets medlemmer til at sige til, hvis man ser 
våde pletter eller vand der løber hvor det ikke skal løbe – så vi kan tage aktion på det.  
Vi har i Nørup VV bestyrelse besluttet at indgå gensidig aftale om nødforsynings mulighed mellem 
St. Lihme VV og Nørup VV.  
Denne nødforsynings løsning, vil blive etableret her i løbet sommer 2022.   
Vi er også i dialog med Gadbjerg VV om nødforsynings mulighed mellem Gadbjerg VV og Nørup 
VV.  
Men på nuværende tidspunkt forår 2022 er det fortsat et ønske fra begge Vandværker men det har 
ikke udviklet sig til endelig aftale.  
Der har siden vi blev færdig med sammenlægning mellem Lihmskov og Nørup VV været en 
forespørgsel fra Lihmskov Søndre VV ved Helge Gerhardt om mulighed for tilslutning til Nørup VV 
– da vores sydlige hovedledning som bla. forsyner Blue Hors ligger forholdsvis tæt på de 12 
forbrugere der er i Lihmskov Sdr. VV - deres årlige forbrug er mindre 2000 m3/året. 
Så vi har en aftale om at mødes dem her i løbet af foråret 2022. For at se om vi kan finde en 
løsning hvor Nørup VV kan levere vand til dem. 
 
Bestyrelsesmøder og møder i øvrigt: 
Der har i året 2021 været 5 ordinære bestyrelsesmøder samt 1 generalforsamling og bemærk 
ingen bestyrelses møder i1 kvartal af 2021 grundet Corona.  
Foruden de ordinære bestyrelsesmøder har der været møder med Lihmskov VV samt møder i 
Vejle Vandråd og Vejle kommune.  
 
Tak til den samlede bestyrelse for indsatsen i løbet 2021.  
 
Besøg vores hjemmeside www.noerupvand.dk  
 
Nørup, onsdag. 23.03.2022  
Formand  
Jan Rosenberg 

  
3. Det reviderede regnskab for 2021 fremlagt:  

Regnskab godkendt 
Spørgsmål til regnskab: 
1. Årsag til nedgang i m3 forbrug af storforbrugere? Den kendes ikke, de fleste af storforbrugere 
har nedsat forbrug 2020 til 2021. 

  
  
4. Budget for 2022 fremlagt: Gennemgået.  
  
  
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:    

 
På valg                               Jan Møller Rosenberg 
 Knud Lind 
 Kristian Dalegaard 
 Lau Møller 
Alle modtog genvalg. 

  
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: 

 
På valg 1. suppleant  
 2. suppleant 
 
Følgende blev valgt:                                  Peter Andersen – 1. suppleant 
Ingen 2. suppleant valgt, ingen af tilstedeværende forbrugere ville opstille. 
 
 

  
  
  
  
  

http://www.noerupvand.dk/


  
7. Valg af 2 revisor og 1 revisorsuppleant: 

 
På Valg                                                      Kurt Pedersen - Revisor 
 Martin Andersen – Revisor 
                                                                  Bjarke Poulsen – Revisorssuppleant 
Alle modtog genvalg. 

  
8. Indkomne forslag: 

Ingen. 
 

  
9. Eventuelt: 

Der blev talt om en måske lækage på en mark ved Sødovervej, indberettet af en forbruger. 
Der er blevet gravet ned til vandledning over en strækning, uden at finde en lækage. 
Der vil blive hold øje med stedet,  

  
 
 

   
Jan Møller Rosenberg Carsten Hess Jensen Gunda Pilgaard 
   
   
   
Knud Lind Kristian Dalegaard Lau Møller 
   
   
   
Søren Østergaard Poulsen   
   
   
   
Dirigent, Carsten Hess Jensen 
 

  

   
 


