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Bestyrelsens beretning. 
 
Generalforsamling 2020 
Grundet coronakrisen i løbet af året har det ikke været muligt at afholde generalforsamling på betryggende 
vis, hvilket betyder, at den udskydes til det bliver muligt at afholde en fysisk generalforsamling. Bestyrelsen 
foreslår at generalforsamlingen udskydes til den ordinære generalforsamling i maj eller juni 2021. 
På sidste års generalforsamling havde bestyrelsen et forslag om at ændre vedtægterne i indkaldelse til 
generalforsamling på vandværkets hjemmeside. Det gav anledning til livlig debat. Bestyrelsen trak derfor 
forslaget. Men bestyrelsen arbejder på et nyt forslag, hvor det kunne være en kombination af indkaldelse pr. 
post, via SMS eller mail til de medlemmer, der har ønske herom. Det ville være rart om bestyrelsen havde 
medlemmernes mobilnumre, så det er muligt hurtigt at få kontakt fx når vandværket opdager et pludseligt 
stort vandforbrug, midlertidig brud på en vandledning eller nedbrud på vandværket. 
Medlemmer af vandværket:   
I det forløbende år har der været tilsluttet 1099 vandforbrugere, hvilket sammen med ny udstykningen på 
Egsmarkgårdvej udgør 26 nye tilsluttede medlemmer til vandværket. 
Vandforbruget: 
I regnskabsåret er der solgt 42.432 kbm vand, hvilket er 6.262 kbm mindre end i det foregående 
regnskabsår. Årsagen til det faldende vandforbrug kan sikkert tilskrives at sommeren ikke var så varm som 
den foregående sommer. 
Vandspild og lækager på ledningsnettet: 
På trods af at der er udført en ny vandledning med udskiftning af stikledninger i området ved Krebsevej så 
har der været et forøget vandspild i forhold til forrige år. Men den mindre udpumpede vandmængde i året 
betyder også at spildprocenten er større. Spildprocenten udgør knap 13 %, hvor der skal betales strafafgift 
såfremt spildet er større end 10 %.  
Selv om vandværket konstant overvåger vandspildet af den udpumpede vandmængde vil vi bede 
forbrugerne henvende sig til os, hvis der observeres en lækage, det kan fx være et fugtigt område i jorden 
der er opstået og som ikke tidligere er observeret. 
Vandspild hos forbrugerne:  
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 haft problemer med en forurening af drikkevandet fra Søvejs trykstation. 
Forureningen skyldes rødder der var trængt ind gennem revner i den nedgravede vandtank på trykstation. 
Tanken er nu renoveret. Det er hensigten her til foråret at grave op uden om tanken og forsegle den udefra. 
Ellers har alle vandkvalitetsanalyser 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: 
Vandværket har i året haft enkelte rørsprængninger, som er blevet udbedret. Arbejdet med renovering af 
rørledningssystemet i området ved Krebsevej er næsten tilendebragt. I de kommende år planlægger 
bestyrelsen nye renoveringsprojekter. 
Ledningsregistrering: 
Bestyrelsen har efter renovering af Krebsevej besluttet, at der skal udføres en registrering med GPS 
opmåling af ledningssystemet i området.  
Nye investeringer: 
Bestyrelsen er meget opmærksom på en løbende fornyelse og renovering af vandværkets installationer. 
I de kommende år vil bestyrelsen drøfte, hvilke arbejder det bliver nødvendigt at igangsætte. 
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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