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Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen fredag den 1. juni 2018. 
 
Velkommen til årets generalforsamling. 
Ved sidste års generalforsamling udtrådte vor mangeårig driftsbestyrer Edvard Mikkelsen af bestyrelsen og 
som daglig tilsynsførende af vandværket. Vi siger mange tak for indsatsen. Poul Bojesen udtrådte ved 
årsskiftet også af bestyrelsen, tak for indsatsen! Suppleant Steen Frey er udtrådt af vandselskabet på grund 
af sygdom. 
Medlemmer af vandværket: 
Der har i regnskabsåret været en tilbagegang med 1 medlem til 1072 medlemmer. 
Vandforbruget: 
I regnskabsåret blev der solgt 43.179 kbm vand. Hvilket er en smule mere end sidste år. Generelt har 
vandforbruget de sidste åringer været faldende. 
Vandspild og lækager: 
I lighed med sidste år så har der været et uacceptabelt vandspil, hvilket har betydet at vandværket måtte 
betale knap kr. 24.000,- i øget afgift, da vi skal betale strafafgift af et vandforbrug der overstiger 10 % af den 
udpumpede vandmængde. Vandtabet udgjorde i perioden ca. 9000 kbm, hvilket svarer til et timevandtab på 
ca. 1 kbm. Med 1072 tilsluttede forbruger er det gennemsnitlige vandforbrug pr. husstand ca. 40 kbm. 
Gennemsnitsforbruget for en familie med 2 voksne og 2 børn i et normal parcelhus er ca 150 kbm. Hvilket 
med 1072 husstande ville betyde et samlet vandforbrug på ca. 161.000 kbm. Havde vi leveret denne 
vandmængde til vore forbrugere så skulle vi ikke betale strafafgift. Så 10 % spildreglen rammer særlig 
vandværker i et sommerhusområde med et lavt gennemsnitligt vandforbrug.    
Vandspild er sket på trods af at bestyrelsen igangsatte et projekt med dataopsamling fra 4 trykstationer, 
således at forbruget på de enkelte trykstationer kunne overvåges især om natten. 
Systemet har fanget pludselig opståede lednings- og husbrud. Men det har ikke været muligt, at registrere 
det løbende sivende vandforbrug fra ledningsnettet.  
Med vandværkets udbredte rørsystem er det en vanskelig opgave at finde lækager. Men bestyrelsen har 
besluttet, at der her i foråret skal igangsættes en søgning. Dette vil i første omgang finde sted på 
rørsystemet fra den trykstation, hvor vi kan se det største natlige vandforbrug.  
På trods af overvågning af vandspild via SRO systemet vil vi bede forbrugerne henvende sig til os, hvis der 
observeres en lækage, det kan fx være et fugtigt område som er opstået.  
Gør det til en regel, at afbryde for vandet i brønden ved vanduret, når sommerhuset forlades eller lukkes 
ned. Vi har set forbrugere, som har fået vandskader og dermed også store vandregninger. 
Vandkvalitet: 
I det forløbende år har vi ikke haft problemer med forurening af drikkevandet. Alle Eurofins målinger har 
været under gældende grænseværdier. På baggrund af omtale i pressen af ikke tidligere undersøgte 
pesticidtyper, så besluttede bestyrelsen, at der skulle udføres en udvidet analyse for pesticider. Denne 
analyse viste, at disse stoffer ikke fandtes i vort drikkevand. Det ser ud til, at det i fremtiden bliver et krav 
med udvidet kontrol af drikkevandsprøver. 
Nye Investeringer: 
Som tidligere omtalt udføres der en søgning af vandtab i rørsystemet ligeledes igangsættes her i foråret en 
udskiftning af jernrør på Krebsevej. Dette projekt vil løbe over en treårig periode. Starttidspunkt 
bekendtgøres på hjemmesiden.     
Fremtidige forhold: 
I 2019 træder der en ny ledningslov i kraft, hvilket betyder, at alle ledninger vand, el  m.m. skal være 
registreret senest i 2022 under et fælles system som kaldes LER. Det betyder at entreprenører, som udfører 
gravearbejde skal hente alle oplysninger i LER databasen om hvor jordledninger er placeret så der ikke 
opstår dyre skader. 
Oplysning til forbrugerne: 
Information om vandværket fx Kontaktoplysninger, Takster, Vandkvalitet, Vandets hårdhed, Vedtægter, 
Generalforsamling og aktuel drift status m.m. kan ses på hjemmesiden www.hlvand.dk   
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