
Generalforsamling 2020 

Pga. Corona er der ikke sket så meget. 

Vi er blevet færdige med at lave nye rør på Blommevænget. Kommunen var utilfreds 
med kantsten som de mente ikke var sat korrekt på plads igen. Vi endte med at 
sætte nye kantsten, hvilket kostede ca. 10.000 kr.  

Vi har fået internet igennem telefonstikket på vandværket, og nu kører alt som det 
skal. Nu kan driftslederen anvende computeren som står derude til at lave de 
ugentlige registreringer.  

Vi har på vandværket 1 relæ som driller engang imellem. Den kommer med en alarm 
med toilettet er fyldt.  Kort efter kommer der melding med lavt vandtryk det tager 4 
sekunder at slå den til. Fejlen kan vi ikke finde da vi har skiftet relæ og den kommer 
stadig. 

Så har vi haft vognmænd Filtenborg til at lave vejen ud til vandværket som er ca. 500 
meter, da det er landmanden som har det meste vej til vandværket som vi betaler 
for. 

Så har vi fået lavet vej med stabilgrus på til vores 2 boringer på grunden fordi de ikke 
kunne komme derom. 

Tagrender er blevet skiftet, da de var af plastik og beslag var rustet. Vi har købt en 
gulv-vasker som kører i begge rum, så der hele tiden er rent. 

Vi har fået 7 nye kunder på i 2020. 4 i byen 3 på landet. 

Der har været rørsprængninger 4 stedet i byen. Det har været en dyr post. 

Vi har købt 4,7 ha jord ved vandværket til ca. 500.000 kr. plus omkostninger. Vi ved 
ikke hvad jordet skal bruges til, så det skal bare ligge brak. Det er købt med henblik 
på fremtidssikring. Vi skal eje jorden 75 meter omkring hver boring.  

Der er kommer 12 nye rækkehuse på vandværket i 2021 og de sidste 20 huse 
kommer inden for et år de skal bygge alle 32 huse.   

Fremtiden er nok at vi skal grave til Durup eller Jebjerg om nogle år, for at sikre imod 
forurening. På den måde kan vi hjælpe hinanden.   

Da vores kasser ikke genopstiller, har vi fået Vandværksadministration som ligger i 
Oddense til at ordne vores regnskab. 


