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Side 1 

Kvorning vandværk 100 år 
 

Første generalforsamling i Kvorning vandværk den 24 – 9 - 1906. 
Formand var Gunder Jakobsen – P. K. Høgh – Søren Bak – Poul Kristensen og købmand E. Jensen. 

Denne bestyrelse overlod arbejdet til J. K. Axelsen med følgende priser. 

  1 brønd     510,00 kr. 

  1 motor med pumpe og stige   780,00 kr. 

  1 vandbeholder    700,00 kr. 

  rørledning og haner   7786,55 kr. 

  I alt   9776,55 kr. 

 

 

Egentlig generalforsamling nedskrevne vedtagelser den 25 – 11 – 1909. 
 1. Dette punkt er streget over; men her er det som er streget over: 

Peder Jensen holder salen ren udvendig og indvendig for en løn af 12 kr. 

årligt. 

( Der må jo have været generalforsamling for vandværket og 

forsamlingshuset samtidig også denne gang) 

2. Købmand Evaldsens vandskat forhøjes fra 8 til 9 kr. årligt. 

3. Poul Kristensens vandskat forhøjes fra 10 til 11 kr. årligt. 

4. Vandskatten nedsættes på Søren Møllers gamle ejendom fra 10 til 8 kr. 

årligt. 

5. Det overlades til bestyrelsen at optage Jens Nielsen og Anders 

Vestergaard som interessenter i vandværket. 

 

16 – 3 – 1910 ekstra generalforsamling. 
Hvor det vedtages, at nye tiltrædende medlemmer selv betaler deres rørledninger og indlæggelser. 

Her er også vedtaget, hvad tre interessenter skal betale i vandskat. 

 

6 – 12 – 1910 generalforsamling. 
Her står følgende: Til pasning af motoren vedblev Gunner Jakobsen for 20 kr. 

 



Side 2 

En ny motor til vandværket 26 – 4 – 1915: Følgende handel afsluttet med Kvorning 

vandværk. Jeg skal leverer en liggende tre hestes petroleumsmotor med magnettænding og benzin 

start. En ny pumpe med to tommer galvaniseret rør og fire tommer kobbercylinder. Motoren leveres 

på fri prøve i tre måneder. Ligeledes leveres et muret motor hus med cement tag og cement gulv, 

samt trædør og to jernvinduer. Den akkorderede sum for hele anlægget er 1100 kr. 

 

10 – 12 – 1918 generalforsamling. 
Til pasning af vindmotoren antages Gunner Jakobsen til en pris af 40 kr. årligt. 

Til pasning af petroleumsmotoren antages Ole Christiansen for et vederlag af 75 øre i timen. 

 

24 – 1 – 1921 ekstra ordinær generalforsamling. 
Den gamle motor er blæst ned og der laves akkord med smed Holland, at levere en ny mod et 

vederlag af 500 kr. i bytte på den gamle. Den nye motor skulle stormforsikres. 

 

13 – 6 – 1921 generalforsamling. (1. gang der er elektricitet på programmet) 
Det vedtages at installere elektrisk drivkraft og det overlades til bestyrelsen, at afsætte 

petroleumsmotoren til den bedste mulige pris. 

 

30 – 12 – 1929 generalforsamling. 
Pasning af motoren overdrages til smed Holland for en pris af 110 kr., desuden skal Holland stadig 

sørge for, at holde fiskebestanden nede på et minimum ved jævnlig oprensning af beholderen. 

 

19 – 3 – 1935 generalforsamling. 
Generalforsamlingen vedtog (”igen”) at vandværket skal overgå til elektrisk drift; men vindmotoren 

bibeholdes foreløbig som hjælpekraft. Derefter kom følgende: Komplet installation med to hestes 

elektromotor og et nyt forlagstøj i bytte på den gamle petroleumsmotor og det gamle forlagstøj. 

Pris: 765 kr.  

 

Igennem 1930-erne er der jævnligt nævnt en del om restancer og om betaling samt lukning af 

vandet ved manglende betaling. 
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4 – 1 – 1952 bestyrelsesmøde. 
En ingeniør og smed Trankjær var til stede, for at give et overslag over prisen på et automatisk 

vandværk: 5000 kr. for materialer til dette kompleks maskinelle udstyr. 

 

25 – 1 – 1952 bestyrelsesmøde. 
En af de første gange der er nævnt valg af formand: Til formand valgtes Jens Eriksen, samtidig 

stilles forslag at der vælges en kasserer. 

 

12 – 4 – 1954 bestyrelsesmøde. 
Det vedtages at lade vindmotoren hovedreparere. 

 

5 – 3 –1956 bestyrelsesmøde. 
Det vedtages at lade smed Jørgensen gøre vindmotoren i stand. 

 

11 – 1 – 1958 generalforsamling. 
Her er Poul Erik Sørensen første gang nævnt som bestyrelsesmedlem (valg) og sidste gang som 

bestyrelsesmedlem er Poul Erik nævnt ved generalforsamlingen i 1991. Hvor han afløses af Svend 

Åge Sørensen. Fra 1960 og frem til sin død i foråret 2006 har Poul Erik været protokolfører for 

vandværkets forhandlingsprotokol; indtil 1991 for næsten samtlige møder og derefter kun ved 

generalforsamlinger. 

 

29 – 6 – 1961 generalforsamling. 
Til pasning af vandværket valgtes Poul Erik Sørensen for et vederlag af 100 kr. 

Dette arbejde har Poul Erik passet lige til sin død her i foråret. Et arbejde som vi alle skylder ham 

en stor tak for. 

 

12 – 2 – 1960 generalforsamling. 
Formanden oplæste en redegørelse fra Bjerringbro pumpefabrik, hvoraf fremgik at der med en ny 

pumpe kunne pumpes den dobbelte vandmængde til samme pris, som den gamle pumpede op nu. 



Side 4 

Generalforsamlingen vedtog at nedsætte en ny Bjerringbro pumpe og en ny pumpe fra den store 

beholder til hydroforen. Vindmotoren skal væltes. 

 

29 – 6 – 1961 generalforsamling. 
Der er opsat nye pumper ca. 6000 kr. En ny boring ca. 3000 kr. Udgifter efter en større 

modernisering i alt 14.400 kr. 

 

Bestyrelsesmøde 1963. 
Man vedtog ligesom sidste år at afholde generalforsamling sammen med borgerforeningen. 

 

25 – 1 – 1963 generalforsamling. 
Nyvalgt i bestyrelsen Arnth Nørgaard. 

 

17 – 1 – 1964 generalforsamling. 
Formanden kom ind på forslaget om overtagelse af administrationen af gadelyset. Efter debat 

vedtages det at borgerforening og vandværk arbejder videre med forslaget. 

Bestyrelsesmøde lige efter generalforsamlingen. Man enedes om at vælge Arnth Nørgaard til 

formand. 

 

26 – 1 – 1965 generalforsamling. 
Formanden takkede for god orden, ro havde der ikke været, så for dette ville han ikke sige tak. 

 

26 – 1 – 1966 generalforsamling. 
Der er optaget et nyt medlem, så der nu er 89 interessenter. 

 

28 – 1 – 1971 generalforsamling. 
Formanden fortalte at vandværket nu skulle til at opkræve moms. 
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26 – 6 – 1972 bestyrelsesmøde. 
Man vedtog at tilslutte vandværket: ”Sammenslutningen af vandværker i bymæssig og lignende 

bebyggelse i Jylland”. Endvidere blev man enige om at opsætte et vandur på 

udpumpningsledningen i pumpehuset. 

Afgiften for vand sættes til: 

 Større landbrug   200 kr. 

 Mellem landbrug      80 kr. 

 Forsamlingshus og større familier     60 kr. 

 Alm. Huse        50 kr. 

 Enlige        40 kr. 

 

26 – 1 – 1973 generalforsamling. 
Vandværket har hidtil ligget på lejet jord. Det er nu købt af Laurids Hesselholt, så vanværket har sin 

egen grund.  

 

25 – 1 – 1974 generalforsamling. 
Formanden omtalte at der er sket en stor forbedring af vandforsyningen. Der er opnået vand 

indvindingsret, der er lavet en ny boring og indsat nye pumper, så det maskinelle er i tip top. 

 

24 – 1 – 1975 generalforsamling. 
Efter tilslutning af en ny interessent er der nu 108 forbrugere. 

 

6 – 2 – 1976 generalforsamling. 
Vandforbruget har været 40.180 m3. Laveste forbrug 91 m3 og højeste forbrug  den 10 – 8 på  

310 m3 på en dag. Vandets kvalitet er særdeles tilfredsstillende. 

 

7 – 2 – 1977 generalforsamling. 
Formanden omtalte tørke sommeren 1976. Vandforbruget var på 46.300 m3. 
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3 – 3 – 1982 generalforsamling. 
Formanden var alene mødt sammen med forsamlingshuset og borgerforeningens bestyrelse. Under 

eventuelt blev det vedtaget, at vandværket skulle betale smørrebrødet. 

 

25 – 7 – 1983 bestyrelsesmøde. 
Eneste punkt på dagsordenen var ”have vanding forbudt” med annonce i Viborg Stifts Folkeblad. 

Overtrædelse ville blive straffet med bøde på 100 kr. Som ville blive opkrævet gennem en advokat, 

hvis overtræderen nægter frivillig betaling. 

 

8 – 6 – 87 bestyrelsesmøde. 
Bestyrelsen har henvendt sig til Poul Christiansen (vandingeniør firma) om at få overslag over nyt 

ledningsnet samt en økonomisk opstilling. Tjele kommunes vandforsynings plan er nu klar og det 

fremgår, at værkets forsynings område vil blive væsentlig udvidet. 

 

29 – 11 – 1987 bestyrelsesmøde. 
Efter licitation skal der laves ny ledning på Vesterled og Viborgvej, hvorefter der skal optages en 

del nye interessenter. 

 

25 – 1 – 1988 orienterende møde. 
Med en ret stor udbygning af ledningsnettet mente bestyrelsen, at et orienteringsmøde var 

nødvendig. Der var møde 41 interessenter for at høre på en formand for Teknisk Forvaltning Tjele 

Kommune en kommuneingeniør og en vandingeniør samt bestyrelsen. Der var både tilfredse og 

utilfredse forbrugere som stillede spørgsmål. De ville have klarhed på vandets kvalitet og tryk og 

mængde. På bestyrelsesmødet efter dette møde blev der fremlagt et projekt for et nyt vandværk på 

grunden. Dette projekt blev også omtalt på årets generalforsamling sammen med, at formanden 

fortalte, at der var nedlagt 11 km nye vandledninger. 

 

15 – 3 – 1990 generalforsamling. 
Formanden fortalte, at det nye vandværk var taget i brug i juni måned. Den gamle vanværksbygning 

var revet ned. Det blev vedtaget at det nye vandværk blev betalt af interessenterne med det sammen. 

Beløbet blev udregnet efter en partsfordeling. Der udsendes girokort til alle. 
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17 – 5 – 1990 bestyrelsesmøde. 
Efter en diskussion på generalforsamlingen har bestyrelsen allieret sig med foreningen af private 

vandværker samt et advokatfirma. Der udsendes derfor sammen med girokortet en skrivelse fra 

advokatfirmaet om betalingen. 

 

25 – 3 – 1991 generalforsamling. 
Formanden omtalte et meget travlt år med mange forskellige møder samt nogle utilfredse 

forbrugere. Til valget trak tre bestyrelsesmedlemmer sig. Derfor sluttede Arnth Nørgaard sin 

karriere som vandværksformand fra 1964 – 1991 i alt 27 år. Det har været en periode med meget 

store udfordringer for bestyrelsen med deraf ekstra store byrder lagt på formandens skuldre. 

Kvorning vandværk skylder Arnth Nørgaard en stor tak for hans store indsats for vandværket. 

 
Arnth Nørgaard 

 

8 – 4 – 1991 bestyrelsesmøde. 
Den nye bestyrelse har valgt Svend Åge Sørensen til formand, samtidig er der valgt en kasserer, et 

job som også formanden tidligere besad. 

 

30 – 3 – 1993 bestyrelsesmøde. 
Bestyrelsen konstituerede sig med Knud Christensen som formand. 



Side 8 

 

7 – 3 – 1994 generalforsamling. 
Formanden fortalte at det nu er besluttet at opsætte vandmålere hos alle forbrugere, samtidig med at 

staten er begyndt at opkræve vandskat. Det er vandværket, der skal opkræve skatten og afregne med 

Told og Skat. I forbindelse med amtets renovering af hovedvejen og fortovet fornyer Kvorning 

vandværk sine ledninger gennem hele byen. 

 

13 – 9 – 1995 bestyrelsesmøde. 
Der er kommet henvendelse fra kommunen, man ønsker at bruge vandværkets måleraflæsninger til 

betaling for kloakbidrag. 

 

 

5 – 3 – 1997 generalforsamling. 
Der er i årets løb oppumpet ca. 36.000 m3 et stort fald i forbruget efter at der er opsat vandmålere. 

 

18 – 6 – 2002 informationsmøde. 
Der var indkaldt til møde, fordi vandprøver fra den nye boring havde et for højt indhold af 

pesticider. Embedslægen som var tilstede, beroligede de fremmødte med en god saglig forklaring. 

 

29 – 1 – 2003 bestyrelsesmøde. 
Efter anvisning fra amtet har vandværket erhvervet en kildeplade på et stykke af Jørgen Brask`s 

jord og etablering af en ny boring kan gå i gang. Denne etableres i foråret 2003. 

 

10 – 3 – 2004 generalforsamling. 
Formanden fortalte om projektet med de nye boringer. Der er nu to nye boringer og en gammel 

boring fra vandværkets start. Der er installeret vandrensningsanlæg i vandværksbygningen. Derfor 

er 2003 et af de dyreste år for vanværket. 
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9 – 3 – 2005 generalforsamling. 
Der er nu sat hegn omkring hele den nye kildeplads. Bestyrelsen har brugt et par dage på arbejdet. 

Det blev også omtalt at vandværkets ledningsnet nu er lagt ind på ledningsregistret, så det er 

tilgængeligt på Internettet. 

 
Poul Erik Sørensen 

 

24 – 8 – 2006 bestyrelsesmøde. 
Vores vandværkspasser Poul Erik Sørensen døde her i foråret, han har siden 1961 haft dette 

erhverv. Som ny vanværkspasser er ansat Kurt Rytter. Da Kurt er på arbejde om dagen, er der nu 

installeret telefon alarm på vandværket. Alarmen kan alarmere samtlige bestyrelsesmedlemmer, 

hvis der er uregelmæssigheder i forbindelse med vandforsyningen. 

 

 

 

 

Kvorning vandværk i dag. 
Kvorning vandværk har i dag 164 forbrugere; en masse kilometer vandledninger; ny kildeplads med 

to boringer og en flot vandværksbygning. Det er med stolthed de fem bestyrelsesmedlemmer Knud 

Flarup Christensen, Henrik Schach Pedersen, Jørgen Brask Nielsen, Kurt Rytter og Hugo Hansen, 

samt de øvrige 159 forbrugere kan gratulere Kvorning vandværk med de første 100 år 

 



Side 10 

 
Boremaskine  

 

 

 
Jord prøver fra ny boring, 1 prøve for hver 3 meters dybde  
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Prøve pumpning af ny boring 

 

.  

Pumpestation         Pumpestation åben 

 


