
Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Onsild Vandværk (referat) 12/12 -2019  

deltagere: Lars, Elmo, Claus, Carsten, Johnny –     
 og tidligere bestyrelse fra Nr. Onsild Vandværk; Holger, Finn og Ib deltog i punkt 1 og 2 

 

Dagsordenspunkter 

1. Bestyrelsen fra Nr. Onsild Vandværk overdrager det sidste til Onsild Vandværk 
a. gennemgang af nogle små praktiske og administrative opgaver, som Lars og Elmo har aftalt 

med Holger. 
b. Til orientering så er det er ikke nødvendigt at lave nye vedtægter, som var tilfældet, da 

vandværket i Onsild Stationsby blev koblet på Kirkebyen. Henviser i øvrigt til vores 
vedtægter på vores hjemmesiden 

c. Tak til bestyrelsen for Nr. Onsild Vandværk for indsatsen gennem årene og samarbejdet 
med at få gennemført sammenlægningen ind under Onsild Vandværk 

2. Status på sammenlægningen med Nr. Onsild Vandværk  
a. Alt forløb praktisk uden nogle former for udfordringer, og forbrugere har bekræftet, at man 

oplever, at det er noget godt vand og mere tryk end tidligere. Opfordring til at skylle godt 
igennem er aftalt med enkelte forbrugere og der er et par mellemværende omkring 
etablering af rørledning, som skal afregnes. 

b. Det har til orientering kostet ca. 500.000 kroner i etableringsudgifter, og vi håber at 
forbrugerne er tilfredse, og vil opleve som noget positivt, at vi nu har samlet alle 
Onsildbyerne under samme Vandværk. 

3. Gl. vandværk i Nr. Onsild  
a. Boringer skal nedlægges, og grundareal og bygning overvejes solgt til anden side.  

4. Udskiftning af vandure i Nr. Onsild  
a. Der planlægges en større udskiftning af vandure i 1.halvår af 2020 

5. Status på ansøgning om forhøjet indvindningstilladelse fra kommunen 
a. MFK har meddelt at der kan være nogle udfordringer omkring vores boring i krattet. Der 

iværksættes en ekstern konsulentundersøgelse og måske skal vi have i gang med vores 
fremtidige plan B, hvor vi kobles sammen med Mariagerfjord Vand. 

6. Status på opmåling af stationsbyens ledningsnetværk  
a. Claus rykker for tegninger fra landmåleren  

7. Kvalitetssikring Aqualog  
a. Lars tager kontakt til Aqualog omkring et par opgaveløsninger 

8. Udfordringer relateret til kommende kloak separering i Kirkeby samt Stationsby 
a. De eksisterende optegninger er lidt forældet af vores rørføringer og der vil opstå flere 

vurderinger af “skønnede” placeringer. Vi er derfor bekymret for, at der vil blive nogle 
udfordringer for kommunens gravefolk. Det er vigtigt, at vi får gennemtænkt, hvordan vi 
håndterer det. Bestyrelsen er klar til at bruge ressourcer på at få opgaven løst. Samt ikke 
mindst sikret en beredskabsplan ved graveuheld, og vi vil løbende prøve at etablere nye 
stophaner i de enkelte områder. Tidshorisont for den kommende kloakseparering er dog 
stadig lidt ud i fremtiden. 

9. Eventuelt 

 

 

Referent, Johnny  

 


