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Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen fredag den 7. juni 2019. 
 
Velkommen til årets generalforsamling. 
Ved generalforsamlingen sidste år indtrådte Niels Nørregaard i bestyrelsen. Niels er professionel 
”vandmand” med mange års erfaring fra vandbranchen nu ansat i et rådgivende ingeniørfirma. Vi byder ham 
velkommen. 
Medlemmer af vandværket:   
I det forløbende år har der været 1073 vandforbrugere tilsluttet en lille fremgang på 1 medlem. I fremtiden 
kommer der yderligere 20 nye medlemmer til fra nyudstykningen på Egsmarkgårdvej i Ebeltoft.  
Vandforbruget: 
I regnskabsåret er der solgt 48.694 kbm vand, hvilket er godt 5.500 kbm mere end i det foregående 
regnskabsår. Årsagen til et stigende vandforbrug kan sikkert tilskrives den lange og varme sommer. 
Vandspild og lækager: 
Sidste år igangsatte vandværket en renovering af gamle stikledninger i området ved Krebsevej. Dette har 
båret frugt, idet der blev fundet utætte rørledninger især af jernrørstypen. Vi har stadig et vandtab i 
ledningssystemet, men vi ligger nu under grænsen, hvor der skal betales strafafgift for spild. 
Arbejdet med rørledningsrenovering vil fortsætte i 2019. Der gives besked på hjemmesiden når arbejdet 
starter op i foråret 2019  
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 og som ikke tidligere er observeret.  
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 haft brud og 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. Pesticider var ej heller målbare i analyserne. 
I vandværket må vi påregne, at der fra myndighederne bliver stillet yderligere krav om kontrol med 
drikkevandskvaliteten. 
Rørledningsarbejde: 
Som tidligere omtalt fortsætter arbejdet med renovering af rørledningssystemet i 2019 i området ved 
Krebsevej. Projektet går ind i det andet år af en treårsperiode. Opstart af gravearbejdet i foråret 2019 
bekendtgøres på hjemmesiden www.hlvand.dk  
Ledningsregistrering: 
Ifølge en revideret lov for ledningsregistrering som trådte i kraft 1. januar 2018 skal alle ledningsejere 
digitalisere deres ledningsoplysninger inden medio 2023. Formålet med ledningsregistret (LER) er at 
reducere antallet af graveskader på forsyningsledninger som er gravet ned i jorden. Oplysningerne skal 
indberettes i en fælles database som alle entreprenører der graver kan rette henvendelse til.  
Ledningsejere skal sørge for at registrere og vedligeholde deres kontaktoplysninger. 
I vort selskab Handrup-Lyngsbæk Vandforsyning A.m.b.a ligger alle vore ledningsoplysninger som filer i et 
autocad system. Disse oplysninger skal konverteres til det nye system i LER. På nuværende tidspunkt får vi i 
vort selskab direkte graveforespørgsler af entreprenører som graver i vort område, men det omfatter 
udelukkende vandrørenes placering. I det nye LER-system vil den enkelte graveoperatør få oplysning om 
alle nedgravede ledninger og dermed kun rette henvendelse om graveforespørgsel .et sted.  
Nye investeringer. 
I 2018 har vi i vandværket Kølbækken installeret ny pumpestyring af råvandspumper fra manuel styring til 
styring via vort Styrings-Regulerings-og Overvågningssystem (SRO). Det har desuden også betydet, at 
vandspejlet i brøndene nu aflæses med automatisk pejling og vi derfor slipper for manuel pejling, som kunne 
give anledning til et hygiejneproblem. Systemet har fungeret fejlfrit siden installation.  
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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