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Bestyrelsens beretning for året 2021. 
 
Generalforsamling 2022 
I år afholdes den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne i juni måned.  De sidste åringer har 
været præget af corona restriktioner. På generalforsamlingen sidste år, som blev afholdt den 15. oktober 
2021, havde bestyrelsen et forslag om at indkaldelsen til generalforsamlingen skulle finde sted på selskabets 
hjemmeside og bekendtgøres via SMS. På generalforsamling var der forslag om at det også kunne ske via 
E-mail, hvilket herefter blev vedtaget af de fremmødte. Forslag om vedtægtsændringer kræver ifølge 
vedtægterne at mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, da dette ikke var tilfældet, var  det 
nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Denne fandt sted 19. november 2021. 
Forslaget kunne herefter vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer uanset fremmødte stemmeberettigede. 
Forslaget blev vedtaget med 6 stemme for og ingen imod. Forslaget var herefter endelig godkendt. De nye 
vedtægter kan ses på hjemmesiden.   
 
Medlemmer af vandværket:   
Vi har 1100 forbrugere tilsluttet vandværket. Medlemstallet vil i de kommende år stige idet der er nye 
udstykninger på vej. 
 
Vandforbruget: 
I regnskabsåret er der solgt 56720 kbm vand hvilket i forhold til foregående år er en stigning på 4,1 %.  
Det ser ud til at vi i vandværket har et jævnt stigende forbrug. En medvirkende årsag er sikket at flere 
opholder sig i sommerhusene i længere perioder. Nye energivenlige huse bliver bygget hvilket også betyder 
at folk er i sommerhusene om vinteren. 
 
Vandspild og lækager på ledningsnettet: 
Det ser ud til at vi i vandværket har knækket kurven med vandspild. I det forløbende år har vi haft et 
vandspild på godt 7 %. Det er ensbetydende med at vandværket ikke skal betale strafafgift idet det ikke 
overskride grænsen på 10 %. Vi har stadig et vandspild pga. utætheder i ledningsnettet. Vandspildet er 
forskellen mellem den vandmængde der bliver pumpet ud fra vandværket og den samlede mængde der 
bliver afregnet til forbrugerne. 
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 
for en længere periode. Vi har set forbrugere, som har haft brud og fået vandskader og dermed også store 
vandregninger. Vandskader med langvarige fugtproblemer betyder også ofte skimmelsvampeangreb. 
 
Vandkvalitet: 
Vi har i det forløbende år haft en enkelt vandprøve som overskred gældende grænseværdi. Prøven var 
udtaget i en afgangshane hos en forbruger. Vandværket fik efterfølgende udført en kontrolprøve som ikke 
viste overskridelse af grænseværdier.    
 
Rørledningsarbejde: 
Vandværket har i året haft enkelte rørsprængninger, som er blevet udbedret. I de kommende år planlægger 
bestyrelsen nye renoveringsprojekter. 
I 2022 har vi allerede udført flere større renoveringsopgaver samt brøndtilslutninger ved nye udstykninger. 
 
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. 
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Beskyttelse af vandværksvandet omkring boringer på Kølbækken 2 
Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er defineret som fagligt og administrativt udpegede nærområder 
til boringer til almene vandforsyninger, hvor der er en særlig risiko for forurening af grundvandet, som bruges 
til drikkevand. 
Ved vort vandværk er der udpeget et boringsnært beskyttelsesområde som også omfatter naboområder til 
vandværket. Det betyder, at det bliver nødvendigt at indgå bindende aftaler med nabolodsejere om, at der 
ikke må bruges pesticider og gødning på det udpegede areal, der er udlagt, som kan trænge ned til 
grundvandet. Dette betyder, at der muligvis skal udbetales kompensation til de berørte lodsejere. 
Oprindeligt har kommunen udmeldt, at der ikke skulle indgås lodsejer aftale for Handrup-Lyngsbæk 
Vandværk indvindingsområde fordi området er pålagt fredskovspligt. Der er derfor ikke afsat penge hertil i 
2022 budgettet. Efterfølgende har kommunen oplyst, at der også skal indgås aftaler ved områder under 
fredskovspligt, så vi skal derfor forvente en udgift hertil. 
 
Bestyrelsesarbejde: 
Foruden vandværkspasseren så udfører nogle bestyrelsesmedlemmer arbejde for vandværket, hvilket 
betyder, at det ikke er nødvendigt at tilkøbe konsulentydelser. Vandværkspasser, formand, næstformand og 
kasserer får honorar for udført arbejde. Vandværkspasser, formand og næstformand har PC og telefon til 
rådighed, samt ydelser som internet- og telefon abonnement. 
Honorarer og ydelser indgår i budgetterne. 
 
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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