
Dagsorden for bestyrelsesmøde i Onsild Vandværk den 15/1 2019 
Deltagere: Lars Kristensen, Elmo Plougstrup, Claus Schmidt, Carsten Richter og Johnny Kræmer 
 
Punkter: 

1. Status vandmåler udskiftning  
a. Endelig blevet færdig, skiftet i hele stationsbyen. Mangler ingen 
b. Et par enkelte steder kan ikke aflæses pga. der er lukket for vandet.  
c. Al aflæsning fungerede flot. 
d. Mejeriets måler kører som den skal, vi skal være opmærksom på at uret nulstiller ved 100 

tm3.  
e. Det er dejligt at det spiller og virker. 
f. Ifbm. Aflæsning 31/12 -2018 en måler def. på Friggsvej, denne er udskiftet.  

 
2. Etablering af elektroniske måler ved boringer 

a. Vi skal sætte målere på, så var det nemt at se fremadrettet. 
b. Ifbm. Nedbrud af styring i marts måned 2017 er der en software fejl i rapport formular 

(byvand 1 + 2) Lars vil tjekke op på det.  
c. Målerne til boringer koster ca. 3500 kr stk og der opsættes 3 stk 

3. Status optegning af ledningsnet i stationsbyen  
a. Kent Kirkegaard har papirerne med hjem, og det skal sættes i gang. Lovkravet var nytår 

2018. Mogens har landmåler-entreprisen. Der skal afholdes et møde. Det burde ikke være 
en større opgave, da materialet og listerne er fine. Lars vil gerne deltage i mødet sammen 
med Claus og Carsten. Kent vil blive inviteret. Claus indkalder til møde hurtigst muligt i uge 3 

4. Status kvalitets sikring, beredskabsplan ( Aqualog ) 
a. Kvalitetssikring og beredskabsplan skal færdiggøres 
b. Skabelon omkring beredskabsplan fra Danske Vandværker kan bruges  
c. Johnny har tovholderrollen og kontakter Mark fra MVH  
d. Bestyrelsen besluttede at hvis vi ikke selv magter opgaven, så tilkøbes hjælp 

5. Kapacitets forhold på vandværket 
a. Hans Jensens transport forventer at bruge 20-25.000 m3 vand til ca. 3000 lastbiler årligt  
b. Vi har en max indvendings kap. på  30 m3 i timen. 720 m3 i døgnet  
c. Vores rent vands tank er på 180 m3 og udnyttes 100%  
d. Vi pumper ca. dagligt 328 m3 ud fra Vandværket 
e. Filter kap. har i dag 22m3 filtre , men der kan presses 30m3 igennem.  
f. Udvidelse eller alternativ løsning  

i. Vi skal på sigt 1- 5 år frem finde nye vandreserver. Virksomheden Liq Tech skal 
udvide med 2500m2 og Urtekram skal også udvide, samt at der på den anden side af 
motorvejen også kan komme ny industri, som alt i alt vil kræve ny vandboring, 
sandsynligvis i skoven. Der skal ligeledes bygges til eksisterende bygning i forbindelse 
med behovet for yderligere filter kapacitet.  

Alternativt – Kommunen tilbyder, at vi kan købe vand fra Skjellerup boring, F.eks at vi køber 
ca. 30.000 m3 fra dem og det kræver naturligvis en fælles rørføring. 
Hvis vi får et uheld, en forurening, så vil en sammenkobling sikre, at vi kan få vand fra 
Kommunen. Ledningen fra Mariagerfjord Vand kan også være en fremtidssikring for alle 
vores brugere og ikke mindst for vores virksomheder.  
Mariagerfjord Vand er pt. ude hos Elementbeton og vi skal i princippet selv betale rørføring 
fra Elementbeton til Onsild (udgift ca. 1 million). Kommunen vil dog gerne udvide 
rørdimensionen og tilbyder at betale rørledningen (materialer). Det er stadig kun 
perspektiver og sondringer for fremtiden. Der er dog stor enighed om, at det er vigtigt, at 
der er stor forsyningssikkerhed ved at koble Mariagerfjord Vand supplerende løsning på. 
Der er samtidigt bred enighed om i bestyrelsen, at det er en løsning, som vi kan anbefale 
frem for selv at skulle investere i egne udvidelser.  



Mariagerfjord kommune afventer samtidigt godkendelse til at påbegynde et stort 
kloakeringsprojekt m.m. i vores område. Et projekt der sandsynligvis vil vare ca. 2 år. 
Alt i alt en proces der vil gøre etablering og løsninger noget mere overskuelige for Onsild 
Vandværk. 

 
6. Evt. sammenlægning med Nr. Onsild vandværk 

a. Processen gik lidt i stå i 2018, men det er stadig aktuelt. 
b. Alternativt for Nr. Onsild er en sammenlægning med Mariagerfjord Vand 
c. Der er indkaldt til et borgermøde onsdag 16/1 kl.19.00, og der er ekstraordinært 

generalforsamling i ugen efter omkring sammenlægningen 
d. Der er udtænkt en løsning med et nyt pumpeanlæg og rørføring, som kan sikre vandtryk, 

reservoir, nyt inventar og er samtidigt en billigere løsning. Der er egenkapital i Nr.Onsild 
Vandværk til at medfinansiere etableringen.  

e. Takstblad vil blive det samme som udmeldt 15.januar for Onsild Vandværk for alle områder 
og dermed også udgangspunktet for den kommende sammenlægning 

7. Generalforsamling Onsild Vandværk 2019 
a. Der skal ikke afholdes ekstraordinært generalforsamling i Onsild Vandværk for en evt. 

sammenlægning med Nr. Onsild Vandværk 
b. Dato for ordinær generalforsamling er 28.marts kl. 19.30  
c. Regnskab til revisor sendes snarest muligt 
d. Lars, Elmo og Claus er på valg og er alle klar til genvalg 

8. Bestyrelses honorar 
a. Der er kommet ændringer, så godtgørelse ikke kan videreføres. Honorar skal fremadrettet 

beskattes, og det sættes derfor op, så ”godtgørelsen” netto er den samme som tidligere. 
9. LER oplysninger 

a. Fælles ”Lednings- Efterretning og Registrering oplysninger/database”, og det vil blive sat i 
værk hos os i 2019. Når vores digitalisering og kortlægning er færdig, så vil det blive 
overgivet til LER.   

10. + Div.  
a. Orientering om økonomistatus og regnskabsopfølgning 
b. Der er god likviditet i Onsild Vandværk 
c. Drikkevandsreservoir skal efterses i 2019 og firma er bestilt til at udføre opgaven 

 

For referatet Johnny Kræmer Jensen 


