
Bestyrelsens beretning for Hornum vandværk 2020-2021:

Sidste generalforsamling blev afholdt d. 6.august 2020. Med regeringens forsamlingsforbud p.g.a. 
Covid-19 er det vanskeligt at leve op til vores vedtægters bestemmelser om afholdelse af 
generalforsamling. Men da vi sjældent bliver mere end  10-12 deltagere til en generalforsamling, 
foretrækker vi at holde fast i at afvikle generalforsamlingen fysisk, i stedet for at lave en digital 
online generalforsamling.

Vandværket havde pr. 31/12 2020 i alt 535 forbrugere. 1 mere end sidste år. 
Forbruget i 2020 var det samme som i 2019. Der er pumpet 78.163 m3 op af boringerne, og vi har 
solgt 73.449 m3. Vi anslår at have brugt ca. 1.200 m3 på filterskyl. Det giver et spild på 3.514 m3, 
hvilket svarer til ca. 4,5 %.
Prisen på vand er i 2021 sat op med 20 øre pr. m3. Fra kr.3,30 til kr.3,50. De faste afgifter er 
uændrede. Stigningen er delvist begrundet i de store udgifter vi havde i 2019, og at udgifterne til 
nye pumper på vandværket, samt opdatering af styringen, skal betales i 2021. 

Pumperne i vores boringer i Søttrup plantage blev skiftet i 2019. Og de har kørt uden problemer i 
hele 2020, og strømforbruget ligger fortsat 40% under det de gamle pumper brugte. Vi har ikke haft 
prøvetagninger af vandkvaliteten ude ved boringerne i 2020, men det får vi, ifølge kontrol-
programmet i løbet af 2021.
 
På vandværket har vi i fulgt op med at udskifte pumperne som sender vandet ud i ledningsnettet. Vi 
havde 5 Grundfos-pumper fra 1996, og de er blevet udskiftet med 3 nye Grundfos-pumper med 
frekvensomformere. De blev sat i drift d. 27. januar 2021, og de kan sagtens klare behovet, både 
fordi de kan yde mere, men også fordi forbruget af vand generelt er faldende, og vi forventer ikke at
denne tendens ændrer sig. Faktisk er forbruget mere end halveret siden 1980. 

Vi har fået lavet 8 vandprøver i 2020. Og alle prøver har overholdt de gældende grænseværdier. 
Siden 2018 har Vesthimmerlands kommune inddelt Hornum i 6 kontrolzoner, og lavet et program 
for hvornår og i hvilke zoner vi skal lave prøverne. Hvert år skal der tages prøver i 4 forskellige 
zoner, samt på selve vandværket. Og boringerne skal kun kontrolleres hvert 5. år.  

I det næste års tid har vi ingen planer om nyinvesteringer. Men vi kommer muligvis til at bruge en 
del penge på ledningsnettet. Bl.a. skal vi have kigget på ledningsnettets knudepunkter, for at se om 
der kan laves nogle ændringer her, som kan gøre det lettere at lukke enkelte veje af ved 
ledningsbrud. F.eks. kan vi stadig ikke lukke for Jernbanegade uden at lukke for hele byen.
Når forsamlingsforbuddet bliver ophævet, forhåbentligt allerede i indeværende år, vil bestyrelsen 
planlægge et åbent hus arrangement. Så kan man ved selvsyn se de forbedringer der er sket på 
vandværket i løbet af de seneste 3 år, og alle kan få lejlighed til at stille spørgsmål, og få en snak om
foreningen og driften og i det hele taget få et bedre indblik i vandværket, og hvad bestyrelsen 
beskæftiger sig med..

Afslutningsvis vil jeg nævne at selv om vi har haft færre møder i det seneste år p.g.a. Corona-
situationen, så har hele bestyrelsen deltaget meget aktivt og engageret i de opgaver vi har haft i det 
forløbne år. Det er en fornøjelse at være del af en bestyrelse der fungerer så godt. Tak.

Carl Olsen
formand for Hornum vandværks bestyrelse.  


