
Strandgårdens Vandværk A.m.b.a.  

Generalforsamlings beretning den 19. marts 2022 
 
 

Daglige drift vandværket har kørt godt.  
 
Jammerbugt kommune, på grund af corona-situationen blev kommunes tilsyn ændret 
fra fysisk tilsyn til elektronisk tilsyn/gennemgang af vandværket. Alt tilfredsstillende. 
 
 
Ændring af selskabsform fra I/S til AMBA. Blev vedtaget på ordinær generalforsamling 
20. juni, og endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15. august. 
 
Ny hjemmeside: wwwStrandgaardensvand.dk  
Hjemmesiden forsøges ajourføres når der sker uregelmæssigheder, som lukning af vandet. 
Du kan se resultat af vandprøver, samt andet at interesse for forbrugeren. 
Der er også et link til: www.Voresforsyning.dk, (brugernavn/nr. og adgangskode) står på 
vandregningen). 
I portalen kan du rette din mail-adresse, tlf.nr. og ønske om tilsendelse af faktura m.m. pr. 
mail, samt pr. 30. september indberette måleraflæsningen.  
  
Ny mail-adresse: Strandgaardensvand@gmail.com  
 
Nye afdelings målerbrønde, Der er blevet lavet 2 nye afdelings måler. En på Tyttebær-
stien ud for nr. 12, Lyngstien op mod Tyttebæstien, Thorup Strandvej nord for nr. 263 og 
Redningsvejen nord for Hedestien. Alle monteret fjernaflæsnings målere. 

 
Tilslutninger: Der er betalt 100 % tilslutning for 3 grunde: Gyvelstien 3 og Blåbærstien 
30 og 96.  
Og resttilslutninger på 2 grunde: 67 % tilslutning: Tyttebærstien 42 og 37.  
Thorup Strand Vestre Vandværk, er der betalt tilslutning for 52 a´ 5.880,- kr. 
 
Ny forbruger:   
Blåbærstien 21 – 30 – 96, Gyvelstien 3, Tyttebærstien 42, samt 
Thorup Strand Vestre Vandværk, er der nye 51 forbrugere, som har betalt en særskilt 
tilslutningsafgift på 5.880,00 kr., de har ligeledes betalt udgifter i forbindelse med sam-
menkoblingen og sløjfning af det gamle vandværk. Der er nu kun Strandgårdens Vand-
værk A.m.b.a. 
 
Forbrugere: Vi er nu oppe på 440 forbrugere, heraf 353 sommerhuse, 82 helårs, 1 
landbrug, 1 institution og 3 virksomheder. 
 
Vandets hårdhed er:    6,9 
 
Vandprisen: Fastholdes på 3,00 kr. 

 
Miljøafgifterne,  
Ledningsført vand 6,37 kr.  
 
Økonomi. Vi er rimeligt godt funderet. Så vi har pengene til udskiftning af vandmålere 
når det bliver tiden, og til udskiftning af gammel jernledning langs Thorup Strandvej, 
samt til ændringer på selve vandværket. 



Strandgårdens Vandværk A.m.b.a.  

Som oplyst på sidste års generalforsamling ville vi forsøge at pleje vores kontante for-
mue bedre.  
I år kom vi af med en minusrente på formuen på 7.500,- kr.  
Vi har i november lavet 2 puljer i Klim Sparekasse, hver på 600.000,- kr., med lav risi-
kovurdering,  som hurtig kan frigives ved mangel på likviditet.  
 
 
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 de sidste mailadresser, så vandopkrævning, selvaflæsningskort m.m. 
Kan udsendes via mail.  
I år udsendte vi indkaldelsen til generalforsamling, på både mail og PBS. 

 
Vandspild: Vi har holdt os under grænsen, så ingen ekstra afgift. 
 
 
Flere markeringer ved skydeventilerne er blevet opsat. 
 
 
Ved brud hos forbrugerne har vandværket. mulighed for at eftergive det forbrug der lig-
ger over gennemsnitlige forbrug + 300 m3 

 
 
Det samlede forbrug: 
 
Pr. 30. september. PG-Gard:          2019-20 2020-21 
Udpumpet vandmængde: 29.768 m3 30.660 m3 
Målt/afregnet ved forb.: 26.745 m3 27.747 m3 
Ledningstab/brud: 3.032 m3  2.913 m3 
Tilladt spild 2.977 m3   3.066 m3  
 
Råvand    30. september 2021:  30.804 M3   
 
 
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-
delsen er på 34.000 m3 og gældende til 31. december 2036. 
 
 
Udvidelse af indvindings tilladelse. Vi har søgt Naturstyrelsen og Jammerbugt kommune 
om forhøjelse af vores indvindingstilladelse fra 34.000 m3 til 42.000 m3 årligt. 

 
Det er noget af en omgang bl.a. med VVM - redegørelse. Ansøgningen er pt. sendt til 
høring, men endnu ikke afgjort. Den nye aftale forventes at løbe i 30 år. Til den 1. april 
2052. 

 
 

Niels Jørgen Kristensen 
Strandgårdens Vandværk  


