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Beretning for året 2016 

 

Det forløbne år har været præget af to væsentlige opgaver, installeringen af nye elektroniske 
vandmålere og planer for en modernisering af materiellet der driver selve vandværket. 

Arbejdet med udskiftning af de første 148 målere i Drøsselbjerg By og Bakkedraget/Bildsø Skov, 
startede den 15/8 og blev afsluttet 30/9-16. Næste runde med 207 installationer startede her i 
foråret 2017. Der har i enkelte tilfælde været fejlinstallation og det fylder meget for alle parter, 
når vand enten kommer i for store mængder eller slet ikke. Vi oplever en stor forståelse fra 
andelshaverne om de udfordringer der opstår i tilfælde af uheld. Ved fejl reagerer vandværkets 
bestyrelse og vandværkspasser så hurtigt som overhovedet muligt og med det mål at den berørte 
andelshaver får så god en service, som vi kan etablere.  
Hos os er der ikke kun telefontid mandag mellem kl. 14:00 og 15:00. Det er altid muligt at kontakte 
os, uanset tidspunkt. 
 
Den anden store opgave vandværket står over for er udskiftning af den såkaldte VLT® unit 
(frekvensomformer) der styrer udpumpningstrykket til forbrugerne. Reserve unit blev sat op ca. 1. 
august og står den af, så er der ikke noget vand til forbrugerne. Vi har ikke et backupsystem og den 
pågældende VLT® styring er udgået af produktion. I første omgang så vi på en udskiftning af VLT® 
styringen alene, men det gav anledning til en nærmere gennemgang af vandværket i samarbejde 
med firmaet Contech, som endte ud i tilbudsgivning og accept på  

• Fremstilling af ny el-tavle med PLC (programmerbar logisk kontroller) udstyr, programmer 
og SRO (Styring, registrering, overvågning) anlæg. 

• Opsætning, tilslutning og indkøring af ny el-tavle m.m. 
• Levering, montering, tilslutning og integrering af nye flowmålere til råvandsindvindingen 
• Levering og montering af nye pumper og pumpestyring. 

Til en samlet pris på 527.000 kr. 

PCén, SRO brugerfladen, PLC styringen og Contech’s vandværksprogram giver tilsammen en 
væsentlig energi- og driftsteknisk optimering af behandlingsanlægget, samt en lang række nye 
muligheder for betjening af vandværket. Vi kan med rette hævde, at vandværket vil være styrket i sin 
leverance af vand mange år frem i tiden. 

 



 
 
 

I 2015 havde vi et vandspild på 4824 m3 og der blev brugt mange ressourcer til fejlfinding. I januar 
2016 blev en ventil på Bakkedraget og Stendyssevej udskiftet og der blev skiftet 380 meter 
hovedledning og problemet var løst.     

Der har ikke været de store driftsproblemer i 2016, og de løbende vandanalyser har ikke haft 
overskridelser eller bemærkninger.  

Der er til Kalundborg Kommune fremsendt ansøgning om fornyelse af vor 
vandindvindingstilladelse i 2016 på 40.000 m3. Fornyelsen skete uden bemærkninger. 

Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder i beretningsåret. Møderne afholdes på skift hos de 
forskellige bestyrelsesmedlemmer. 

Vandværket blev på en generalforsamling den 10. september 1966 stiftet og det ny opførte 
vandværk blev indviet 7. oktober 1967. Så vandværket markerede sit 50 års jubilæum 10. 
september 2016 i strålende solskin. Det var et vellykket arrangement med ca. 90 deltagere. Der er 
udleveret jubilæumshæfte til alle andelshavere i deres postkasser, sponsorer, leverandører, 
nabovandværker, tidligere formænd og lokalhistorisk arkiv. (Vi har medbragt hæftet her til 
generalforsamlingen, såfremt nogen ønsker et eksemplar.) 

En speciel tak til Leif Sachman, Jørgen Jørgensen og Arne Kristensen for deres store arbejde, med 
udgivelsen af jubilæumshæftet.  

Jeg vil gerne sige tak for et meget positivt samarbejde med bestyrelsen og vandværkspasseren. 
Det er mit første år som formand og som ny er der altid meget at lære. Det er spændende arbejde 
og man kommer i kontakt med mange mennesker. 

Hermed overgives beretningen til generalforsamlingens behandling. 


