
Referat fra bestyrelsesmøde i Onsild Vandværk torsdag 15.marts 2018 

1) Besøg af bestyrelsen fra Nr.Onsild Vandværk. Vi havde et fællesmøde hvor Holger, Ib og Finn deltog. Der var gode 

drøftelser om ønsket fra Nr. Onsilds bestyrelse til en evt. sammenlægning med Onsild Vandværk. Der er kommet nye 

bekendtgørelser, som nødvendiggør større enheder blandt vandværkerne. Nr.Onsild vandværk har indkaldt den 19/3 til 

ordinær generalforsamling og planlagt ekstraordinær generalforsamling  til den 3/4. Lars deltager både som forbruger og 

som repræsentant til at kunne informere om vores drøftelser og ønsket fra Nr.Onsild Vandværks bestyrelse. 

a. Der skal ifølge Nr.Onsild vandværks vedtægter være opbakning fra 2/3 af forbrugerne ved ordinær 

generalforsamling, og opbakning ved 2/3 af de fremmødte ved ekstraordinær generalforsamling 

b. Hvis det besluttes at Nr. Onsild vandværk sammenlægges med Kirkebyens, så betyder det et vandforbrug ca.17.-

18.000 m3, som skal forsynes af  vandværket i Kirkebyen 

c. Nr. Onsild vandværk nedlægges fysisk og der skal naturligvis laves nogle formelle ting, som Mariagerfjord 

Kommune skal godkende 

d. Ingen forbrugere i Nr.Onsild vil komme til at mærke nogen forskel  ud over, at der er super godt vand i Onsild 

Vandværk. Faktisk noget af det bedste i Mariagerfjord kommune.  

Det er vi særdeles stolte af i Onsild Vandværk, og det må glæde vores forbrugere i vores lokalområde. 
 

2) Status på Aqualog 

a. Analyse rapporter er lagt på hjemmesiden og det gøres en gang årligt 

i. Elmo lægger rapporterne på, da Aqualogs system ikke kan gøre det automatisk 

b. Lars har tovholder opgaven omkring at få beredskabsplan og kvalitetssikring på hjemmesiden. 

c. Lars foreslår at vi skal overveje at få sms service til forbrugerne indkøbt. Positiv stemning i bestyrelsen. 

d. Johnny tjekker op på muligheden for at lave et lille kursusarrangement med Aqualog og Mark 

e. Elmo sikrer at afmelding af gammel hjemmeside, hvor domænenavnet overgår til Aqualog 

i. Kontakt til Jens Lykke, der måske også har et USB stik med kort over ledningsnet i St.Byen vedr. pkt.8 
 

3) Status på nyt kontrolprogram 

a. Elmo og Lars synes positivt om det og kan varmt anbefale programmet 

  

4) Takstblad: Der er nyt takstblad. Her er der også taget højde for Nyt drikkevandsbeskyttelsesbidrag og fremtidige 

investeringer. Takstblad kan findes på hjemmesiden 

a. Der tilbydes ingen særlig aftale til ny industri (Hans Jensen Transport), som forventes at skal bruge omkring 20.000 

m3 vand 

5) Orientering om forbrugervandskader, og en drøftelse af vores muligheder for at kunne hjælpe fremadrettet ved 

vandskader, hvor forbrugerens forsikring er et problem. 

6) Vandmålerudskiftning St Byen påbegyndes i uge 12 
 

a. Der er detaljerede kort der skulle gøre det væsentligt nemmere at udskifte 
 

7) Status ledningsnet Onsild Stationsby 

a. Carsten og Claus får indkaldt Mogens til snarligt møde, hvor Lars deltager med al den hjælp og kort som er mulig. 
 

8) Nyt industriområde øst for motorvejen er nu godkendt, og vi afventer nærmere info fra MFK og den grundejer, der skal 

udstykke området. Lars vil komme med et bud på hvad det vil koste for at give forsyningssikkerhed. Det betyder bl.a. en 

investering i ny pumpekreds for vandværket. 

Der vil være større udgifter (sandsynligvis ½ million) i forbindelse med dette nye område, som bl.a. skal finansieres i 

forbindelsen med den kommende fordelingsnøgle.  Lars fortsætter drøftelserne. 

9) Elmo gennemgår regnskabets årsrapport, der skal fremlægges til generalforsamlingen 

Der er et par spørgsmål bl.a omkring nogle afskrivninger til revisionen, som Lars og Elmo vil tage med dem. Elmo laver et 

forslag til budget 2018 
 

10) Fremtidige investeringer i de kommende år. Vi skal vise rettidig omhu og begynde en sondering omkring en ny vandboring 

indenfor en kortere årrække. Vi kan godt påbegynde undersøgelser for mulighederne for nye kilder og indenfor et par år få 

lavet en plan og indhentet godkendelser fra MFK.  En boring i skovområde vil være at foretrække. 

Selve vandværksbygningen på Præstemarken skal sandsynligvis også udvides på sigt. 
 

11) Generalforsamlingen er fastsat til den 11.april kl.19.00 

En tidligere fortalt, så er det en rigtig god historie, at 

- Vi har noget super godt vand i Onsild Vandværk. Faktisk noget af det bedste i Mariagerfjord kommune. Det er vi 

særdeles stolte af i Onsild Vandværk, og det må glæde vores forbrugere i vores lokalområde. 

    Referent: Johnny Kræmer Jensen   


