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Formand Mogens Hemmingsens beretning for året 2021 

 

Beretning: 

Først, baren er åben for høflig selvbetjening, i får 3 mnutter til at forsyne jer! 

Værsågod!!   

Først vil jeg gerne udtrykke en tak til forbrugerne for at være tålmodige i 

forbindelse med det skrækkelige coronaforløb som vi alle har gennemlevet, men en 

tak skal der til, når vi står det hele igennem uden på nogen måde at møde mistillid 

hos forbrugerne. Vi har trods alt haft en VVSèr ude i alle hjem og udskiftet den 

gamle måler som vi satte op i 1995 med en ny IQT intilligent radiomåler! Så er det 

sagt, tak!! 

Væggerløse Vandværk amba, består nu af 881 forbrugere, og dog så er der et 

mørketal som dækker over de mange boliger som forsynes gennem en fælles 

afregningsmåler! Boligselskabet + diverse andelsboliger, det gamle rådhus og 

enkelte ejendomme med flere udlejningslejligheder! Alt i alt 980 forbrugere!  VV 

har indvundet 90088 m3 benyttet 1380 m3 til at returskylle filtrene. Herefter kan 

det konstateres at vi har sendt 88708 m3 ud, og hos forbrugerne har vi målt 

88715 m3. Det giver 7 m3 mere målt hos forbrugerne kontra det udpumpede! 

Usædvanligt, men dog korrekt dette år! Vi er helt klar over at vi har et ledningstab, 

men når vi nu kommer ud med et negativt vandspild, vil jeg opfordre til, at vi ikke 

gør dette til et problem! 

 

Strømforbruget  

pr m3 vand er uforandret 0,58 KWH! 

 

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. Log på 

vandkvalitet, og videre på Geus, så kan vandanalyserne følges helt tilbage til de 

brølende halvfjersere! 

 

Boringer:  

Vores pumpestrategi, som vi kalder harmonisk indvinding, har nu fungeret i mere 

end to år, og har fungeret upåklageligt. Vi samkører to pumper, og regulerer ned 

til nødvendigt flow så indvindingen foregår over   20 timer pr. døgn. De enkelte 

pumper yder ca. 5,5 m3 i timen mod tidligere mellem 14 og 18 m3. Dette tiltag 

giver en betydelig mindre sænkning, med mindre risiko for at trække forurening 

ind i boringen! Det er ingen garanti for noget, men det er det praktisk mulige for at 
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minimere risikoen.  Vi kan stadig speede op i de situationer hvor vi skal hjælpe 

nabovandværkerne, Marrebæk, Idestrup og Marielyst! Lige netop nu, og i 

indeværende år, skal vi ha`forhandlet en aftale med to lodsejere, om at  undlade 

al plantebeskyttelse! Ingen pesticider i et afgrænset areal omkring vores 2 boringer 

som ligger på bar mark! Her er mange muligheder i spil for at beskytte vores 

grundvand! Køb af jorden, og braklæg, forpagte, eller lave dyrkningsaftaler! 

Umiddelbart er det bestyrelsens holdning at vi skal gå med en dyrkningsaftale, som 

vil koste en erstatning for afgrødetab år efter år! Køb kan lyde besnærende, men 

det stopper ej en kommende forurening som kan være påført området for 50 år 

siden. Så vil vi stå med et areal som vi ikke længere kan indvinde fra! Vi har 2 

boringer mere, som ligger ved det gamle værk på Rådhusvænget! De er omgivet af 

parcelhuse hvor der ingen restriktioner er! Om det er bedre ved vi ej, men sådan 

er reglerne! Inden udgangen af 22 skal aftalerne være på plads, derefter vil der 

komme en lov som tager over og dikterer hvad der skal ske! Vi vil arbejde på, at 

klare opgaven på frivillig basis! 

 

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. Et tilbagevendende problem er, at 

ventilerne kan være svære at lukke helt tæt! Det tosser vi med, og river os i håret! 

Ved den årlige gennemgang motionerer vi uden at kontrollere om de i praksis 

lukker! Det er ikke godt nok, men det der er 100% effektivt, er også meget 

tidsrøvende og dermed meget dyrt! Vi overvejer fremgangsmåden for fremtiden! 

 

Vandspild. 

På ledningsnettet er tilsyneladende ikke eksisterende, men det er der,  blot skjult i 

måle unøjagtigheder!  

For forbrugeren som oplever et vandspild, kan det derimod 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.  

 

Målere og aflæsninger.  

Målere til fjernaflæsning, og ægte fjernaflæsning er vi nu kommet i mål med! Vi 

kan nu aflæse samtlige 881 målere og se aflæsningen time for time i alle 

installationer! Det har samtidig givet os en helt unik mulighed for at sætte alarmer 

ved brud og læk, og her fra nytår har vi koblet det op med en SMS service, som 

udløser en alarm til den enkelte forbruger når der sker en hændelse! Det lykkedes 
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at få monteret samtlige målere uden at vi blev rigtig ukamerater med forbrugerne, 

enkelte var dog ikke helt hjælpsomme. Blandt andet voldte det problemer at få 

fundet stophanen frem i alle tilfældet! Det kan være svært, når der er lagt fliser 

plantet hæk, eller så galt bygget hen over stophanen! Det lykkedes, men jeg vil 

opfordre andelshaverne til, at holde stophanen fri og tilgængelig, her har vi en 

fælles interesse! Projektet nye målere gennemført, alt betalt, og der er stadig 

penge på kontoen! Det tager vi under økonomi! 

 

Økonomi.  

Det overlader jeg Alf, vores mangeårige revisor udlægger! Jeg vil blot nævne at 

det ser godt ud! 

      

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 standart! 

 

Personalet:  

Her er faktisk kun Torben som vi kan takke for noget, han fik sin ilddåb midt i 

januar, hvor han startede på udskiftning af målere indtil VVS firma Jens Rygaard 

trådte ind i kampen! Siden har Torben fået en udfordring i at finde ud af hvad disse 

nye målere kan bruges til. Det arbejdes der stadig på, og vi bliver alle klogere dag 

for dag! Steen kæmper også en kamp med at holde læk og brud nede, og det 

gøres ved at følge alarmerne dag for dag, og i hele 2021 kontakte forbrugerne hvor 

det går galt, og helst inden spildet bliver for dyrt! Steen har brugt mange 

interressetimer i året der gik, tak for det! Carsten og Jesper yder deres, men har 

ikke fingrene helt nede i de daglige fortrædeligheder! Tak for at i ikke blander jer, 

men også en stor tak for jeres indput gennem året! Bestyrelsesmøder har vi 

næsten ikke afholdt, men til gengæld har jeg sendt mange beskeder og 

forespørgsler ud, så vi kan benævne bestyrelsesarbejdet i det forgangne år, som 

interaktivt!  Lars Kofoed klarer de grønne arealer, så både plænerne og hækkene 

ser fine ud, også en stor tak for det! 

 


