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Øster Brønderslev den 26-2-2019

Ordinær generalforsamling den 10. april 2019
Bestyrelsens beretning for 2018

Der er i 2018 udpumpet 108,656 m3 fra værket, sidste år 104,333 m3
En ny forbruger i 2018 til 575 forbrugere i alt.
Bestyrelses aktiviteter i 2018 4 bestyrelsesmøder vandrådsmøder, møder omkring BNBO, DV 
generalforsamling. Kassereren Kjeld Andersen er blevet bestyrelsesmedlem i DV region nord.
Vores lokale smed stoppede sidst på året, derfor havde vi møde med vvs. Carsten Jensen fra 
Jerslev, vi lavede aftale med ham, han har også Hallund og Jerslev vandværk som kunder.

Årets resultat 128,583 kr.

Analyseprøver: Alle prøver har været indenfor min. Og max grænser også pesticidprøver ( se 
programmet fra Kommunen.) Der er gjort indsigelse imod at der skulle tages pesticidprøver tre 
forskellige steder, disse prøver er meget dyre. (Man kan altid se alle analyser på vandværkets 
hjemmeside www.oeb-vandvaerk.dk )

Den tørre sommer gav anledning til vandingsrestriktioner man kunne vande efter hus nr. der var 
et større forbrug, nyplantning ville gå ud hvis ikke det blev vandet, der blev nok også fyldt lidt 
flere pools, 
For at spare på strømmen blev udpumpnings trykket sænket om natten, det gik et stykke tid, så 
kom der klager visse steder havde man ikke meget vand i hanen/bruseren, så det måtte opgives.

De gamle filter fra 1984 var ved at tæres indvendig, efter møde med brøndborer Jørgen Sørensen 
Fr. Havn, som gav tilbud på nye filter som er større end de gamle og der skal køres med tre 
boringer ad gangen, derved håber vi der ikke kommer alarmer som sidste sommer særlig om 
aftenen, fordi rent vands tanken kom i lavt vandstand, tanken kan rumme 145 m3 vand.
Der skal fortsat være for og efter filtrering. Der er monteret ny skylle pumpe og ny blæser, der er 
monteret UV filter som kører under processen, dette har Kommunen givet tilladelse til. Vi mener at
det er rettidig omhu. Vi kunne evt. holde et åbent vandværk således at forbrugerne kan komme 
og se de nye tiltag.

Vi har haft møde med Brønderslev forsyning, Bl.a. omkring deres nye kildeplads ved Platanvej, vi 
holder øje med om det sænker grundvandsspejlet i vores boringer. På samme møde blev det 
drøftet nødforbindelse fra Brønderslev forsyning rørledning fra gl. hovedvej til Øster Brønderslev, 
før motorvejen blev lavet blev der lagt et fore rør ned som kan bruges til nødforbindelse, hvis det 
bliver aktuelt vil udgiften blive delt imellem Ø.B.V. og Br. Forsyning. Der er nødforbindelse mellem 
Hallund og ØB. Kan de levere nok vand.

Der er ryddet op på ledningsnettet på Poldervej, samt monteret målerbrønde nogle steder især 
hvor der er udlejning der kan det til tider være svært at få aflæsning.

http://www.oeb-vandvaerk.dk/


Øster Brønderslev Vandværk
V/ Formand Alfred Møller, Bøgevej 3, Øster Brønderslev, 9700 Brønderslev 

Tlf. 98811400 – mail-adr. : am@oeb-
vandvaerk.dk
BNBO vi venter udspil fra Kommunen, Vandværket gjorde indsigelse imod at vandværket skulle 
betale 5000,00 kr. til de nærmeste matrikler i BNBO for at de ikke må have gift på matriklen, men 
ellers er det fra Kommunens side lagt op til at der laves frivillige aftaler. Spørgsmålet er hvem skal
kontrollere dette, og hvem har myndighed til det eller er pengene smidt ud i blå luft, Kommunen 
siger at de har bemyndigelse til det.   (2)
DV har kampagne for sprøjtefri haver, foldere m.m.

Hvor går pengene hen som vi betaler for vandet: 
Anlægsbidrag + moms
M3 pris 3,25
Måler leje 125,00
Rykker gebyr 100,00

Udlevering af ejendomsoplysninger 200 

Flyttegebyr 100,00

Penge som vandværket ikke får:
Afgifter 6,37 afgift som på tobak
Afledningsafgift til Kommunen 34,36

( tak til bestyrelsen for godt samarbejde.)
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