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Beretning for året 2014 

 

Vandværket har i 2014 haft et godt arbejdsår med nogle store renoveringsopgaver og vores forsøg 

på at finde det tidligere oplyste vandspild, hvor vi skal betale afgift til staten på vandspild udover 

10% af den udpumpede vandmængde i alt ca. kr. 27.000,- 

Der har i året været afholdt 6 bestyrelsesmøder i et godt samarbejdsklima. 

Vandværket udpumpede i 2014 30.343 m3 og forsyner i alt 693 ejendomme. 

Driftsmæssigt har der ikke været de store problemer, vi har dog haft natlukninger i de forskellige 

områder i forsøget på at finde fejlen på ledningsnettet, ligesom vi har skiftet et antal ventiler. 

Vi har haft 2 firmaer til at undersøge hele ledningsnettet i forsøget på at finde ledningsfejl og 

dermed det uforklarlige vandspild, resultatet af undersøgelsen blev, at der blev fundet nogle 

småfejl. 

På sidste generalforsamling blev det besluttet, at der i vandværkets budget skulle afsætte penge til 

sektionering af ledningsnettet i vort forsyningsområde. 

Bestyrelsen nedsatte en lille arbejdsgruppe bestående af Ib Hansen, Garly Hansen og Arne 

Kristensen, som skulle komme med indstilling til bestyrelsen omkring arbejdet med at finde 

lækagen og projektet med sektionsbrøndene. De 3 sektionsbrønde som er placeret på Longvejen 

og Gårdhøjsvej blev i april måned i dette forår. Vandværket er nu delt op i følgende områder: 

Byen, Trykforøgerstationen, Bildsø Skov, Venemosen og området Mjølnersvej/Gefionsvej. Vi kan 

nu følge vandforbruget tæt og ved næste årsindberetning få en mere præcis indikation via vores 

overvågningssystem på hvilke områder fejlen findes i. 

I forbindelse med etablering af sektionsbrøndene har vandværket også etableret nye ventiler og 

udskiftet enkelte, så vi er mere sikre på at områderne kan lukkes korrekt. 

Firmaet Krüger har i foråret, udarbejdet et renoveringsforslag over hele vores forsyningsnet, hvor 

ledningsnettet nærmer sig en alder på 50 år og Vandværket derfor har et grundlag for at 

påbegynde udskiftning af ledningsnettet i årene fremover, med opstart i 2016. 



  

Vandværket har også haft en dialog med Stillinge Strands Vandværk med henblik på at få en mere 

fornuftig grænseflade for ledningsnette mellem vandværkerne, inden vi skal til at forny 

ledningsnettet. Stillinge Strands Vandværk har meddelt, at de ikke ønsker at ændre 

forsyningsområdet. 

I efteråret deltog Vandværket i Vand Grand Prix for landets private og kommunale forsyninger, vi 

blev placeret på ca. en 8 plads med følgende udtalelse: Vandet er meget flot, tilpas blødt og hårdt 

med fin fylde.  

Alle landets vandforsyninger, skal i 2015 have et ledelsessystem omkring driften på vandværket, 

som dokumenterer arbejdsgangene på værket. Vandværket er ved at lægge sidste hånd 

gennemførelse, af et ledelsessystem. Derudover skal de driftsansvarlige have gennemgået et 

hygiejne- og driftskursus, hvilket vandværkspasser Garly Hansen og Arne Kristensen gjorde i 2014.  

Som noget helt nyt, har Vandværket indført et mailsystem, så vandværket automatisk får 

forbrugerens mailadresse, såfremt indberetningen sker via egen mailadresse på Vandværkets 

hjemmeside, hvilket vi kraftigt skal opfordre til at forbrugerne gør og Vandværket kan herefter 

give alle vore forbrugere en bedre og hurtigere orientering ved ledningsarbejder eller akutte 

driftsproblemer. Mailadressen kan indberettes via vandværkets hjemmeside under selvbetjening 

og kan også fremsendes til kasser eller formand.  

På den udsendte infoskrivelse 2015 til forbrugerne, kan der læses mere information om 

vandværket. 

Beretningen overgives hermed til generalforsamlingens godkendelse.  

 

 

 

  


