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Suldrup-Hjedsbæk Vandværk A.m.b.a. 
 

Formandens beretning for 2014. 

 

Suldrup-Hjedsbæk Vandværk har som i det tidligere år haft et meget roligt år rent vandforsyningsmæssigt i 2014 – der har 

været ganske stille med hensyn til nye forbrugere og vi har også været forskånet for store uforudsete reparationer på led-

ningsnet eller værkerne. 

 

Vandværket – bestående af Suldrup og Hjedsbæk vandværker – har nu små 750 forbrugere og vi har pumpet ca. 107.000 m³ 

vand ud til forbrugerne i år. Stigningen af vandforbruget skyldes nok mest, at Bent Mathiesen er kommet med på vandværket 

– grisene drikker meget vand. 

            

Værket er nu næsten fuldt udbygget i vores forsyningsområde – det sidste store område, der ikke har ”byvand” er langs Da-

lumvej og Veggerbyvej, men her der en stille dialog i gang med visse af lodsejerne.  

 

Kvaliteten af det vand vi pumper ud til forbrugerne er uændret god i forhold til sidste år – vi kan lykkeligvis fortsat ikke spo-

re pesticider, organiske opløsningsmidler og bakterier i vores vand, men nogle få værdier for eks. mangan og nitrit ligger til 

tider ganske tæt ved grænseværdierne og enkelte gange også over. Vi har også stadigvæk et problem med at iltindholdet af 

vandet ikke altid overholder de anbefalede 5 mg/l – det kan svinge mellem 0,8 og 6,1 mg/l afhængig af hvilken boring der 

aktuelt er i gang. Nitratindholdet ligger mellem 6,5 og 14 mg/l igen afhængigt af hvilken pumpe der kører.  

 

Vi har nu 3 meget dybe boringer på grunden Hjedsbækvej 388 – det gamle Suldrup vandværk og vi har forsyningsmæssigt 

det vand vi skal have med en rimelig sikkerhed. Vi lavede jo en ny boring ude på Bjarnes Johansens mark og vi har i sommer 

fået repareret en af de to eksisterende, idet den har været utæt gennem lang tid og den leverer nu godt vand med et meget lille 

nitratindhold.  

Nu har vi så det vand vi skal bruge og vi skal så til at kigge på kemien i vores vand, så vi kan se om ikke vi kan få rettet op 

på det forhold, at iltindholdet er i underkanten og at der er i overkanten af mangan m.v. Det vil nok betyde at vi skal have 

stillet et større renseanlæg op og det vil nok også betyde at vi skal have opført en bygning, der kan rumme dels en 

rentvandstank og dels alt det teknik, der skal til for at styre dette.    

 

I vil i vores regnskab og budget se, at vi har regnet med at påbegynde udbygningen af vandværket i år – vi er i dialog med 

brøndboreren om hvorledes et nyt vandrenseanlæg kan se ud og hvad det skal koste os.  

Regnskabsmæssigt er året også forløbet rimeligt, vi har et overskud på ca. 459.000 kroner mod et overskud sidste år på 

376.000,-. Værket er meget velkonsolideret, idet den kontante formue er på ca. kr. 5,8 mio. – der vil dog blive brugt en stor 

del af disse midler i forbindelse med de kommende investeringer i nyt renseanlæg m.v.  

Vi foretog i midten af 2011 en omlægning af vores formuestruktur som følge af de nye bankpakker – vi har nu vores kontan-

te formue stående i obligationsbaserede investeringsforeninger i Sparekassen Himmerland for at undgå risikoen for at miste 

noget af vores opsparede kapital i tilfælde af finansielle uroligheder. Vi har i de forgangne år fået vores formue forrentet med 

2 – 3 % og det er bedre end at have pengene stående på borgen.    

 

Bestyrelsens arbejde i det kommende år vil blive stærkt præget af overvejelserne i forbindelse med udbygningen af vores 

kildeplads for Suldrup – Hjedsbæk Vandværk.  

 

Vi arbejder fortsat med at få skiftet vores gamle kort ud – der har tiden arbejdet lidt for os, idet vi nu skulle kunne få grund-

kortene vederlagsfrit fra kommunen. 

 

Formanden for Suldrup – Hjedsbæk Vandværk er sekretær i Vandrådet for Rebild kommune, det vil sige det udvalg, der skal 

være forbindelsesled mellem den nye kommune og alle dens almene vandværker – ca. 45 i alt. Indtil nu er der dog kun ca. 25 

tilmeldte vandværker til Vandrådet.  

Vi er nu nået til enighed med Rebild Forsyning om betalingen af oplysninger om vandforbrug hos vores forbrugere – det op-

tog os noget sidste år at vi ikke kunne opnå enighed om dette i første omgang.  

Vi har nu haft Microwa til at føre vores regnskaber i 10 regnskabsår og det samarbejde kører ganske udmærket. 

  

Bestyrelsen har til varetagelse af værkets drift i årets løb holdt 3 - 4 bestyrelsesmøder - herudover afholdte vi værkets ordi-

nære generalforsamling d. 26. marts 2014 på Suldrup Kro.  


