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Generalforsamlings beretning den 20. juni 2021 
Udsat på grund af Covid 19. 

 
 
 

Daglige drift vandværket har kørt godt.  
 
 
Beredskabsplan revideret og sendt til Jammerbugt kommune. 

 
 

Tilslutninger: Der er betalt 100 % tilslutning: Revlingestien 87, Lyngstien 25, Skov-
stien 10, Thorup Strandvej 246 og 274, resttilslutninger på 1 grunde: Skudehandlervej 2. 
- 67%. 
 
 
Ny forbruger:  Blåbærstien 11, Lyngstien 25, Revlingestien 87, Skovstien 10,  Skude-
handlervej 10,Thorup Strandvej 246 og 274. 
 
 
Forbrugere: Vi er nu oppe på 381 forbrugere, heraf 295 sommerhuse, 82 helårs, 1 
landbrug, 1 institution og 2 virksomheder. 
 
 
Vandets hårdhed er:    6,9 
 
 
Vandprisen: Fastholdes på 3,00 kr. 

 
 

Miljøafgifterne,  
Ledningsført vand – 1. januar 6,18 kr.  Fra 1 februar 6,37 kr.  
Vi opkræver 6,35 kr. over heler året. 
 
 
Kontorhjælpens Vandværksadministration fortsætter med udsendelsen af opkræv-
ning af vandafgiften.  
Ligesom de udsender selvaflæsningskort i september måned til aflæsning pr. 30. 
september. 
Vi forsøger at få folks mailadresse, så vandopkrævning, selvaflæsningskort m.m. 
Kan udsendes via mail.  
Vi har fået mange mail adresser. Og i år udsender vi indkaldelsen til generalforsamling, 
på både mail og PBS. 

 
 

Vandspild: Der har været enkelte ledningsbrud i det forgangne år, som har forøget vo-
res vandspild, men vi holdt os på 46 M3 
 
 
Flere markeringer ved skydeventilerne er blevet opsat. 
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Flytning af hovedledning, samt ringforbindelse på Fiskerstien/Thorup Strandvej i for-
bindelse med nye tilslutninger. 
 
 
Ved brud hos forbrugerne har v.v. mulighed for at eftergive det forbrug der ligger over 
gennemsnitlige forbrug + 300 m3 

 
 
Det samlede forbrug: 
 
Pr. 30. september. PG-Gard:          2018-19 2019-20 
Udpumpet vandmængde: 25.432 m3 29.768 m3 
Målt/afregnet ved forb.: 21.902 m3 26.745 m3 
Ledningstab/brud: 3.530 m3  3.023 m3 
Tilladt spild 2.543 m3   2.977 m3  
 
Ekstra Betaling             6,37 kr. X 46 m3 = 293,- kr. 
 
Råvand    30. september 2020:  29.875 M3   
 
 
Ændring af selskabsform fra I/S til AMBA. 
 
Danske vandværker har haft vedtægterne til gennemsyn og godkendt dem. 
 
 
 
Skov- og Naturstyrelsen Thy, der er i 2009 indgået kontrakt om indvinding af vand fra 
de 3 nuværende boringer i skoven. Tilladelsen følger Nordjyllands amt. Indvindingstilla-
delse, der indtil videre er gælden til 31. december 2036. 
 
 
 
---------------------------- 

 
 
Niels Jørgen Kristensen 
Strandgårdens Vandværk 


