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Beretning for året 2019: 

En meget klog ven har sagt, at en god generalforsamling er 

klaret på 20 minutter, ellers er den ikke god. Lad os hjælpe 

hinanden med at gøre dette til en god en af slagsen!  

Genbrug!! 

Først, og inden jeg går i gang med de tørre tal og fakta om 2019, 

så vil jeg nævne at baren er åben for høflig selvbetjening. Vi er 

stadig 958, nej i skrivende stund er vi faktisk blevet 966 og 24 

flere er på vej nede i den dejlige Sundhave på Hasselø, 

forbrugere, som VV har udpumpet 82011 mod 86745 m3 i 2018. 

Umiddelbart et fald på 4734 m3 svarende til 5,46 %. Sidste år 

havde vi en tilsvarende stigning som vi tilskrev den tørre 

sommer, så nu må det faldende vandforbrug tilskrives den våde 

sommer. Solgt og målt hos forbrugerne 82702 m3 det betyder at 

vi har gevinst 691 m3 svarende til 0,84 %. Skylleprocessen har 

krævet 1393 m3 hvilket svarer til 1,7 % af produktionen som går 

til at skylle filtrene. 

 

Bygninger  

Her har vi tilladt os, at fjerne 2 bygninger, det første vandværk 

opført i 1935, og nr. 2 opført i 1967. Begge placeret på 

Rådhusvænget. Der er noget nostalgi knyttet til disse 2 

bygninger, men bestyrelsen har ikke kunnet finde noget 

fornuftigt formål for bevarelsen, og jeg håber naboerne har 

påskønnet initiativet, og glæder sig med bestyrelsen over det flot 

anlagte rhododendronbed som forhåbentlig vil stå i fuldt flor hen 

over sommeren! 
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Strømforbruget  

pr m3 vand er 0,61 KWH mod 0,67 KWH. Det er et fald på 10%. 

Vi har i det forgangne år nedlagt fordelingscentralen på det 

gamle værk, og her havde vi gang i en stor affugter, som 

affugtede ikke alene rørafgangen, men også hele kælderen under 

det gamle værk. Det rummer hele forklaringen. Her skal vi 

huske, at det er det samlede forbrug til ravl og krat, elvarme på 

kontoret, nu tre affugtere, og varme i boringer til frostsikring.  

 

Vandkvalitet og tilstrækkelighed:  

Kvaliteten af drikkevandet er god, og har ikke givet anledning til 

bekymringer. Vi følger det nøje, og det kan forbrugerne også 

gøre via vores hjemmeside.  

 

Boringer:  

I det forgangne år, har vi gennemført en ny pumpestrategi, med 

harmonisk indvinding som mål. Vi har nedsat ydelsen via 

frekvensregulering af de 4 pumper, så vi er gået fra at pumpe ca. 

15 til 5 m3 pr. boring i timen. Det nedsætter sænkningen i 

boringerne, med mindre risiko for at trække forurening ind. Vi 

har stadig mulighed for at køre 100 % hvis behovet opstår, da vi 

stadig vil have mulighed for at hjælpe de 3 nabo-vandværker  

Marrebæk i syd, Idestrup i nord, og Marielyst i øst.   

 

 

Driftsforstyrrelser og Vedligehold på ledningsnettet  

Driftsforstyrrelser har der kun været i det omfang, som vi selv 

har skabt dem i forbindelse med omlægning af diverse ledninger.  
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Vandspild. 

På ledningsnettet er af meget begrænset størrelse, som tidligere 

nævnt! 

For forbrugeren som oplever et vandspild , kan det være en 

meget dyr oplevelse.  Derfor anbefaler vi altid forbrugerne at 

holde øje med måleren, skriv tallet ned, så man kan se om det 

ser normalt ud, i forhold til de foregående måneder. Jeg havde 

sidste år et langt indlæg om netop vandspild, det vil jeg ikke 

gentage i år, men måske næste år kan det genbruges! 

 

Målere og aflæsninger.  

Målere til fjernaflæsning, lad mig kun sige, at vi følger 

udviklingen, og vi er et par skridt nærmere at vælge målere til 

fjernaflæsning. Igen i år har vi haft til opgave at aflæse de 

målere som forbrugerne ikke fik aflæst i tide. Der var 111 stk. på 

listen, lidt flere end i fjor, så forbrugerne er ikke blevet bedre til 

at få det gjort. I år har vi undgået den store tilsvining på 

facebook, så det har nærmest været positivt at besøge 

restanterne. Men der er nærmest 25.000 kr. at spare, hvis alle 

fik læst af i tide.  

 

Økonomi.  

Det overlader jeg til Kim Sørensen fra Øernes Revision, som har 

overtaget opgaven fra Fa. Lou, som ikke længere kunne betjene 

os, da Henning West havde forladt Lou.  
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Samarbejde.  

Nabovandværkerne er absolut søde og hjælpsomme, hvis man 

kan sige søde om et vandværk, som vi også er det, og tilsynet 

fra kommunen har pæne ord om drift og vedligehold standartd. 

 

Personalet:  

Erik slutter nu, og en kæmpe tak skal lyde for din store indsats, 

men også tak for at du vil hjælpe Torben Hauerslev i gang. Sten, 

også her skal lyde en stor tak, hvis vi kan nøjes med det. Din 

opgave har ændret karakter, til at hovedvægten nu er lagt på at 

signere fakturaer, så kassereren kan få lov at betale vores 

hjælpere! De første 31 år har jeg klaret det selv, så nu må det 

være på tide at der kommer kontrol på det!! Bent Hansen klarer 

alt med hjemmeside, og sørger for at forbrugerne kan hente 

nødvendige informationer på hjemmesiden. Tak for det! Nu til 

Kim Sørensen vores nye revisor, som har taget over efter 

Henning. Også tak til dig, det har været en lidt besværlig opstart, 

mest på grund af besværligheder med banken, men de er 

overvundet. Jeg må konstatere, at vi er til for banken, og ikke 

omvendt. Besværligt, omstændeligt, og meget lidt hjælp at 

hente. Af samme årsag nævner jeg ikke hvilke bank vi betjener 

os af, jeg kan risikere at få en sag på halsen. Jeg har faktisk 

bemærket, at jeg ikke har modtaget nogen af disse rose- 

henvendelser som jeg ellers bliver mødt af når jeg har været i 

kontakt.  Lars Kofoed klarer de grønne arealer, så både plænerne 

og hækkene ser fine ud, også en stor tak for det! 
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Bestyrelsen fortjener stor tak for jeres måde at takle opgaven på, 

altid parat til at træffe en god beslutning i vandværkets tjeneste! 

Tak for det! 

 


