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ors Vandværk A.m.b.a. i Nors Hal len d. 27 .februar

Bestyrelsen: Thorsten Balle, Philip Christensen, Helmar Thonsgaard, Jan Svendsen, Claus Poulsen
Revisor Revikon: Jens Damsgaard

Dirigent: Hans JØrgen Birk
Fremmødte forbrugere i alt 11 personer.

1. Første punkt på dagsorden var valg af dirigent,

bes§relsen foreslog Hans Jørgen Birk der
blev valgt uden modkandidat. Hans Jørgen takkede for valget og konstaterede at
generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne.

2.

Bestyrelsens beretning ved formand Thorsten Balle
Der havde ikke været nogen særlige brud på ledningsnettet i 2019, med undtagelse af en
nødforsyning på selve vandværket, hvilket er udbedret. Kommende opgave vil være at

finde stophaner og anboringer som endnu ikke er optegnet på vandværkets digitale kort.
I forbindelse med de renoveringer der har været fortaget på Gærdet, Diget og Dalen i Nors
er efterbehandling med belægning af asfalt blev mere bekostelig og ikke mindst efter at
NCC har lukket i Vildsund, derfor er ny asfaltfirma Colas valgt, der kan udfØre arbejdet
billigere end NCC. Vandprøver bliver nu foretaget efter de nye metoder som blev omtalt
ved sidste års generalforsamling. At få foretaget disse vandprøver er efterhånden blevet en
kostbar affære, ca. 28.000 og op til 32.000. Derfor undersøges det i samarbejde med Thy
Vandråd atfå tilbud på de fremtidige prøvetagninger. Der er tale om tre laboratorier, Analy
Tech, Eufins samt HØjvang. Der er endnu ikke taget stilling til hvem det bliver fremover,
idet Eufins først kunne fremkomme med tilbud i marts måned. Renovering af pumper og
ssring er endnu ikke gennemtørtpå vandværket, men arbejdet forventes at blive
påbegyndt om ca.4-5 måneder. I forbindelse med de nye forbrugsmålere fra Kamstrup er
det nu muligt at lokalisere vandspild ved de enkelte forbrugere. Ved konstatering af
forhøjet vandforbrug kontaktes den enkelte forbruger der så kan få undersøgt hvad der er
galt. Det er med til at spare den enkelte forbruger for unødvendig vandspild og det
formindsker også vandspild for vandværket.
I året 2019 blev der oppumpet 86.374 m3 vand, der er blevet afregnet 84.884 m3 dvs. at
vandspild udgør 1.490 m3 i yo L,73 hvilket er meget tilfredsstillende.
Hvad angår de 9 ordinære vandprøver der erforetaget i 2019, er alle megetfine og uden
anmærkninger.
Takstblad for Nors Vandværk er godkendt af kommunen d. 5. december 2Ot9. Heri fremgår
det at anlaegsbidraget i alt pr ejendom er ændret med kr.1500. Det gælder f or 32,40 og 50
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mm vandledning. Forhøjelsen er grundet i, at det er blevet mere bekostelig at få
reetableretved disse opgaver, især når der skal asfalteres.
Bestyrelsen i Nors Vandværk har vedtaget at prisen for vand er uændret kr. 3 pr. m3 for
den enkelte forbruger.

Formanden opfordrede endnu engang forbrugerne til at tilmelde deres betaling af
vandafgift til betalingsservice. I det forgange år er der blevet tilmeldt 76 forbrugere, men
der mangler endnu ca.LL4.
Thorsten Balle takkede til sidst Kaj Andersen for hans hjælp når formanden selv var
forhindret ved div. opgaver samt Jens Damsgaard og Per Sørensen fra Revikon og
bes§relsen for godt sa marbejde.
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen uden spørgsmål eller kommentarer.
Formandens fulde beretning kan læses på Nors Vandværks Hjemmeside.
3.

for året 2019 der udviste et
tilfredsstillende resultat med etoverskud på kr. 216.099 således at likvide beholdning nu er
på L.860.960. Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2OL9 til 31 december 2OL9
Revisor Jens Damsgaard fremlagde det reviderede regnskab

udviser en underdækning på kr. 99.569, og virksomhedens balance pr. 31 december 2019
udviser en balancesum på kr. 16.517.851 og en overdækning på kr. 16.025.791.
Jens Damsgård redegjorde endnu engang det specielle regnskabsprincip for danske

vandværker med under og overdækning.
KaiAndersen spurgte om bes§relsen havde drøftet n.;c invc:tc:'ingcr i v:nd:'=:'!<ct rned
den likvide beholdning på kr. 1.850.960, hertil svarede formanden at det var jo besluttet at
renovere styring og pumper for ca. 400 til 500.000 i 2020
Ole Christensen kommenterede den likvide beholdning på 1.860.960, hvad bestyrelsen
h;:'dc tæ;l<t :ig ncd r:cgat:v;'cnte. Efi. om der skulle investeres i kortfristede obligationer.
Hertil svarede formanden at der var købt garant beviser i div pengeinstitutter for at
imødegå negativ rente, men at spekulere i obligationer havde bes§relsen ikke drøftet.
KaiAndersen spurgte om det kunne blive et problem med kommunen med den likvide
beholdning, men hertil var svaret at Thisted kommune ikke havde gjo;t indsi6e !sei' mod
beholdningen, men til gengæld roste Nors Vandværk for at de vedligeholdte deres anlæg,
beholdningen blev anset som til daglig drift.
Regnskabet for året 2019 blev godkendt af generalforsamlingen uden kommentarer.
4.

Budget for det kommende år

2O2O

blev gennemgået af Jens Damsgaard. Den forventede

oppumpede vandmængde på 95.000 m3 er ikke ændret, selv om der blev oppumpet ca.
10.000 m3 mindre i 2019 i alt 84.884 m3. Der vil blive tilsluttet nye forbrugere i 2020.
Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen uden kommentarer.

5.

Der var ikke indkommet forslag

6.

til behandling. Dirigent HansJørgen Birk gikvidere til punkt

-valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleant.
På valg var Thorsten Balle og Claus Poulsen. Der var ikke indkommet nye forslag til
bes§relsen, begge to blev valgtfor en ny toårig periode.
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Jens Ole Jensen var opstillet af bes§relsen som suppleant. Der var ingen modkandidater.
Jens Ole Jensen blev valgt som suppleant

til

bestyrelsen.

7. Revikon ved Jens Damsgaard blevgenvalgtsom revisorfor Nors Vandværk A.m.b.a.
8. Under eventuelt blev det drøftet om det var en god ide at afslutte generalforsamlingen
med en bespisning af de fremmødte, for måske på den måde at det kunne få flere borgere

til møde op til den årlige generalforsamling. Bestyrelsen vil drøfte tiltaget inden næste års
generalforsamling.
Hans J6rgen Birk afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede

for god debat og alt

afuiklet i en god tone.
Sædvanen tro var Nors Vandværk vært ved kaffe

Dirigent: Hans Jørgen Birk

løl og franskbrød med rullepØlse

og ost.

