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Generalforsamling i Ryde Vandværk a.m.b.a.                    19. marts 2014 

1.  Velkomst ved  

Erik Snejbjerg Svendsen 

 

2. Valg af dirigent 

Valgt blev Jens Jensen  

 

3. Beretning fra formanden 

2013 var år 1 for Ryde Vandværk a.m.b.a. Ved generalforsamlingen 21. marts 2013 gik 

Benny Poulsen ud af bestyrelsen og Jens Meldhede blev valgt ind. Bestyrelsen 

konstituerede sig efter generalforsamlingen med Jens Meldhede på sekretærposten og 

de øvrige poster blev hos de samme personer. 

Der var lagt op til et år med mange tiltag. Myndighedskrav bliver der stadig flere af som 

der skal tages stilling til. Der var lagt op til at der skulle udføres indsatsplaner, 

beskyttelseszoner og beredskabsplaner samt at driftspersonalet for vandværket skal på 

både hygiejne kurser og driftskurser. 

Vores vandværkspasser Karlo Søndergaard har gennemgået hygiejnekurset som han 

bestod og vi siger tak til Karlo for at han tog udfordringen op med de nye krav. 

Kommunen overvejer en samlet indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for hele 

Holstebro Kommune, dog vil der være et afsnit i planen for hvert vandværk. Denne del vil 

blive udarbejdet sammen med vandrådet i løbet af 2014. Med hensyn til 

beskyttelseszoner er der snak om at udvide 10 meter sikringszone med 15 meter pesticid-, 

dyrknings- og gødskningsfrit område omkring boringen. Denne del vil også blive 

udfærdiget med indsatsplanen. 

Deadline for Indsatsplanen hed 10. maj 2013, hvor der skulle foreligge et udkast. Denne 

tidsplan er efterfølgende blevet flyttet, da Holstebro kommune først har fået midler til at 

udføre arbejdet i år. Kommunens plan er at der udføres en generel indsatsplan som er 

gældende for alle vandværker i kommunen. Kommunen indkaldte til en møde 28. 

november, hvor der var en orientering omkring det arbejder de til dato har lavet omkring 

indsatsplaner og beskyttelseszoner for Holstebro Kommune.  

Efter en storm havde vandværksbygningen mistet nogle tagsten. Under inspektion af 

taget med en fagmand viste det sig at tagstenene på østsiden var begyndt at smuldre og 



Ryde Vandværk a.m.b.a – Generalforsamling 2014 

 

 

Page 2 

at en udskiftning skulle forventes inden for 5 år. Vi besluttede at skifte taget nu hvor der 

alligevel skulle ske en reparation. 

Vi havde et hængeparti fra 2012 med Silhorko omkring tømning, rensning og desinficering 

af rentvandstanken. Grunden til dette var at udstyret som skulle bruges mens arbejdet 

foregik på rentvandstanken var i brug andet sted og at vinteren nærmede sig. Derfor valgt 

vi at udsætte dette til foråret. I samme forbindelse skulle vi have skiftet lugen til 

rentvandstanken. Under arbejdet med rensning af rentvandstanken blev der fundet 

gennemtrængning af rødder som skulle udbedres. For at undgå fremtidige 

gennemtrængninger blev det foreslået at man fjerner en del af bevoksningen omkring 

tanken. 

Sammen med arbejdet på rentvandstanken skulle vores efterfilter efterfyldes med 

filtermateriale. Erfaringen viser at under sådanne arbejder vil kim-tallet stige kortvarigt. 

Vi valgte derfor at kontakte Force Technology for at udskyde prøvetagningen så længe 

arbejdet stod på. De udsatte også prøvetagningen på vandværket men tog de planlagte 

prøver ude i byen, der som forventet også viste en forhøjet Kim-tal uden dog at det ville 

udgøre nogen sundhedsrisiko. Men på grund af at der registreres forhøjet kim-tal 

iværksættes de tiltag der skal gøres i sådan situation. Vi kontaktede selvfølgelig Force 

Technology for at gøre dem opmærksom på at vi var klar over at dette ville ske og at vi 

havde bedt dem udsætte disse prøver til arbejdet var overstået, hvilket i dette tilfælde 

ville dreje sig om en uge. 

Det viste sig også at efter en udskylning, som er påkrævet efter sådanne arbejder også 

gjorde tilstandene normale igen meget hurtigt. Denne udskylning kan også ses på det 

vandspild vi har haft i årets løb. 

Vi fik i 2013 en ny tilslutning. Det drejer sig om et hus på Rydevej Møllevej som lå lige op 

af vores eksisterende vandledning.  

I årets løb har vi udpumpet en vandmængde på 65.782 m3 fra værket, hvilket er et fald 

på ca. 3,2 % i forhold til sidste år. Året før havde vi et fald på ca. 2%. Til forbrugerne er 

der faktureret i alt 61.464 m3, hvilket er et fald på ca. 6,1 % i forhold til 2012. Fra 2011 til 

2012 havde vi et fald på ca. 3,3 % i det ud fakturerede forbrug. Vi må nok se at vi vil opleve 

dette fald fordi forbrugerne bliver mere bevidste omkring deres vandforbrug samt at der 

bliver færre store forbrugere i området. Det samlede vandspild for 2012 blev på 4.318 m3, 

som svarer til 6,56 %. Dette er noget større end de foregående år men skyldes den 

udskylning vi havde i forbindelse med reparation af rentvandstanken. Under alle 

omstændigheder er vi fortsat under de 10 % vandspild, som udløser betaling af statsafgift 

for vandværket. Jeg vil opfordre alle forbrugere til, med jævne mellemrum at foretage 
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kontrol af deres vandforbrug. Det kan nemlig blive en meget dyr affære at skulle betale 

både vandafgift og statsafgift for vand som blot løber ud i jorden. 

Jeg har været rundt på nogle vandværker i årets løb og snakket med andre 

vandværkspasser og bestyrelsesmedlemmer. På Ryde Vandværk er vi bagud med hensyn 

til overvågning af vandmængder, elektroniske målere og lignede udstyr. Vi har derfor 

svært ved at have et overblik over om der er vandspild som følge af små brud på vores 

forsyningsnet. Jeg synes at det er et punkt vi skal overveje at gøre noget ved. 

Vi har taget lidt hul på de nye tiltag. Vi er ved at få opbygget vores internet og intranet. 

Internettet skal være en hjælp til forbrugeren til at finde oplysninger omkring vandværket 

samt se prøveresultater samt link til aflæsning af måler og flytning. 

Intranet delen er bestyrelsens arbejdsplads. Her vil vi have en fælles platform for vores 

arbejde i bestyrelsen samt stedet hvor vi gemmer alle dokumenter. 

Vi startede dette arbejde op sidst på året og havde forventet at vi ville være klar nu men 

arbejdet har trukket lidt, men vi forventer snart at være  100% oppe at køre. 

Der har været stor diskussion om Vandrådet for Holstebro Kommune fortsatte virke, efter 

at man blev nød til at aflyse repræsentantskabsmødet, på grund af for lav tilslutning. Man 

blev enige om at lave et møde i øst området, denne side af Holstebro, og et i vest som er 

den anden side. Under disse møder fandt man ud af at der egentlig var meget forskellige 

udfordringer for de 2 områder. Derfor valgte man at opdele møderne for øst og for vest 

og udveksle de forskellige udfordringer på repræsentantskabs møderne. På denne måde 

bibeholder vi et Vandråd for Holstebro Kommune, som jeg ser som en vigtig bindeled 

mellem Holstebro Kommune og vandværkerne. Samtidig har vi ved hjælp af Vandrådet, 

fået op startet fællesmøderne med Holstebro Kommune igen for at få udvekslet 

forventninger mellem vandværker og kommunen. 

Vores takstblade har også været gennem en revision. Det vil den komme hvert år inden 

nytår. Taksterne kan først træde i kraft når de er godkendt af kommunen. Grunden til 

denne procedure er at de forskellige takstblade for vandværker under Holstebro 

Kommune skal være sammenlignelige og der skal begrundes for de satser vi har for 

tilslutninger og for levering af vand. Vi vil i det kommende år kigge dybere ind i satserne 

og de forskellige gebyrer. Der er to grunde til dette. Vi ser stigende omkostninger ved den 

almindelige drift samt det til tider store arbejde der er ved inddrivelse af restancer. Derfor 

vil vi se på om vi kan nærme os de omkringliggende vandværkers gebyrpolitik. Da vi de 

sidste år har kørt med et lille underskud har vi valgt at fortsætte med de samme priser 

men da vi nu har haft ekstraordinære udgifter i forbindelse med udskiftning af tag og 

arbejdet på rentvandstanken kommer vi ud af sidste år med en større underskud. Det er 
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ikke sikkert at vi får lov til at bibeholde de samme takster fremover men vi argumentere 

for at vi holder priserne på et så lavt niveau som muligt. 

Økonomien i vandværket er, selv om de ekstra udgifter, fortsat god og likviditeten giver 

plads til både nogle forbedringer og til uforudsete udgifter. Vi er stadig en meget 

velfunderet vandværk med en sund økonomi og bestyrelsen vil sørge for at det til 

stadighed vil være en velfungerende og moderne vandværk, som lever op til kravene.  

Til sidst og ikke mindst vil jeg udtrykke en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i 

årets løb og for den tillid der udvises mig som formand. Vi har alle haft mere eller mindre 

nye opgaver i bestyrelsen som jeg synes at alle har klaret fint. 

Også en stor tak til Karlo, der sørger for den daglige drift af vandværket. Det er først og 

fremmest ham vi kan takke for den sikre drift, der gør at vi alle har vand i vores haner, 

samt at vandværket altid er pænt og præsentabelt, også på de udendørs arealer. 

 

4. Gennemgang af det reviderede regnskab 

Gorm gennemgik det og det blev efterfølgende godkendt 

5. Valg af bestyrelses medlemmer 

På valg var Holdger Braagaard (modtager ikke genvalg) 

Gorm Larsen (modtager genvalg) 

Genvalg til Gorm Larsen 

Niels Vestergaard efterfølger Holger Braagaard 

 

Bestyrelsen konstituere sig på først kommende bestyrelsesmøde 

 

6. Valg af bestyrelses suppleanter 

 

Jens Kristensen Madsen modtager genvalg  

Ole Libergreen modtager genvalg 

 

7. Valg af revisor 

 

Genvalg af revisoren Revisionskontoret Vest A/S og Jens Jensen (formålsbestemt) 

 

8. Indkomne forslag 

Ingen 
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9. Evt. 

 

Der var på mødet snak om, om generalforsamlingen skulle være sammen med nogle af 

de andre foreninger i byen for at få et stører publikum. 
 

 

 

G  

 


