
Beretning for 2020

Indledning

Drøsselbjerg Strands Vandværk blev etableret på en generalforsamling den 10.september 1966 og
har 2 boringer, et åbent filteranlæg, en rentvandsbeholder, et udpumpningsanlæg samt en
trykforøger station.
Vandværket leverer vand til 697 andelshavere, hvilket er en stigning på 2, i området Drøsselbjerg
By, Venemosen, Drøsselbjerg Strand, Bøstrup og Bildsø Skov.

Hvad koster vandet?

Men det er ikke gjort med det. Kalundborg Kommune skal også have sin andel. Baseret på
ovennævnte forbrug, er spildevandsafgiften fastsat til:

Derfor har det kostet denne forbruger 7776,54 kr. (Sidste år 3.186,55 kr.) at bruge 276 m3 (Sidste
år 71 m3) vand i 2020.
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I alt 28,18 kr. pr. m3 (Sidste år 44,88 kr. pr. m3.)

Vandværket indberetter forbruget til kommunen, men har selvfølgelig ikke noget at gøre med
afgiften og dens inddrivelse. Vi tog den med, blot som en forbruger oplysning.

Hvordan gik årets levering af vand

I 2020 udpumpede vi 31.835 m3 og solgte 29.315 m3, hvilket givet en spildprocent på 7,91 %.

Dette er lidt mere end året før, i antal m3 ca. 1.627 mere end i 2019. Men stadigvæk en spildprocent under
hvad andre vandværker har.

I 2020 oplevede vandværket en stor udskiftning af andelshaverne pga. ejerskifter af sommerhuse i
Drøsselbjerg Strands Vandværks område. Det nævnes her, for at visualisere regnskabsførerens ekstra
arbejde ved ejerskifter.

Kvaliteten af vandet er fortsat i top.

• Alle analyser er under grænseværdierne.
• Der er ingen målbare pesticider.

Boringsnære Beskyttelses Områder (BNPO)
Staten har vedtaget begrebet BNPO, som er områder omkring vandboringer, som kræver ekstra beskyttelse
for fremtidig påvirkning af landbrugsdrift, industri, mm.
Vi har 2 boringer, som skal have defineret BNPO. Kalundborg Kommune skal fastsætte områdets størrelse
og form. Dette er lige på trapperne og der skal i samarbejde med lodsejerne udarbejdes en erstatning til
lodsejerne for tab af landbrugsjord.
Forhandlinger af denne karakter er bestyrelsen ikke klædt på til at udføre på egen hånd. Vandværkerne har
aftalt med Kalundborg Vandråd, at det sker i samarbejde med Vandrådet og kommunen.
Aftalerne vil påvirke vandværkets økonomi. Det vi køber, er en fremtidig sikring af vandkvalitet i vores
boringer.

Driftsforstyrrelser

I 2020 har der ikke været foretaget ledningsarbejde eller ny-installationer på vandværket. Der har heller
ikke været uheld ved gravearbejde.
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Møder og kurser.
Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2020, samt en generalforsamling, som sidste år først blev
afholdt 30. august grundet corona restriktioner.

Formanden er repræsentant for Drøsselbjerg Strands Vandværk i Kalundborg Vandråd og deltager i
møderne, samt Danske Vandværkers generalforsamling.

Desuden deltages i Vandværksmesser, dialogmøder og temadage om vand.

Formanden har deltaget i følgende kurser:
• Introduktion til GeoAtlas.
• Blødgøring – teknikker og udfordringer
• Digitalt vandværk – sådan når du forbrugeren
• Cybersikkerhed
• Lækagesøgning

Bestyrelsen har deltaget i
• Allan Burmeister: Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Honorarer.

Bestyrelsen modtager honorar for arbejdet i Drøsselbjerg Strands Vandværk.
Honorarerne kan ses på hjemmesiden.

Samarbejde.
Bestyrelsen har været mærket af den hetz vi blev udsat for de sidste par år. Det har uden tvivl påvirket
motivationen, uden dog at hæmme handlekraften.

For fortsat at kunne hverve medlemmer til bestyrelsen, er det vigtigt med anerkendelse til arbejdet og en
god portion idealisme for at drive det lokale vandværk. Det er frivilligt arbejde og det sociale samvær skal
følge med.

Samarbejdet bestyrelsen og medarbejdere imellem fungerer upåklageligt. Tak til Knud Olsen, som passer
godt på vores vandværk.

Vi vil også i år fremhæve kassereren, Lars Meng, som er blevet pålagt mere arbejde grundet indførelsen af
kontrolfunktioner i udbetalingsøjemed. Et sikkert system, så alle udgående transaktioner bliver godkendt
både af regnskabsføreren og kassereren.

En særlig tak rettes til Bjarne Thor Jensen, for råd og vejledning i den daglige drift. Regnskabsføringen er
altid klar til tiden.

I 2019 og 2020 blev Ole Brinch-Nielsen på generalforsamlingen valgt som andelshavernes revisor
repræsentant. Rollen ”Kritisk revisor”, ser på om bestyrelsens økonomiske forvaltning er rimelig og korrekt.
Tak til Ole for indsatsen.

Bestyrelsen

Drøsselbjerg Strands Vandværk a.m.b.a.
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