
Bestyrelsens beretning 2018.

Den største opgave i 2018 har været at udskifte alle vores vandmålere hos 

forbrugerne der er udskiftet i alt 636 stk, og der skal i den forbindelse lyde en stor 

tak for den positivitet som vi har mødt på vores vej rundt til forbrugerne.

Udskiftningen af vandmålerne har også medført et nyt aflæsning system, som giver 

vandværket nye muligheder for at opdage eventuelle lækager hos forbrugerne, de 

nye målere udsender  forskellige typer af alarmer som giver vandværket mulighed 

for at se om der er tale om en stor eller lille lækage, der var allerede ved første test 

af det nye aflæsningssystem et par forbrugere som kunne nyde ”godt” af de nye 

alarmer.

Der vil i løbet af 2019 blive arbejdet videre med en løsning så vi kan få 

måleraflæsninger en gang i døgnet, hvilket vil gøre at vi hurtigere kan opdage 

eventuelt vandspild.

Vi har i 2018 indkøbt gps udstyr til registrering af vores forsyningsledninger, udstyret 

er købt i samarbejde med Tølløse vandværk. Så nu ligger der en opgave forude 

omkring registrering af de ledninger, som vi har kendskab til men som ikke fremgår 

af vores digitale kort .

Vandværket 

Vi har på vandværksgrunden fået opstillet en materiel container, til opbevaring af 

diverse materialer og værktøj, og har samtidig fået lagt flisebelægning omkring 

denne.

Vi har på værket fået opsat et kalk knuser anlæg, det har været i drift siden Marts 

måned,  det er svært at give noget præcist svar på om det har nogen mærkbar 

virkning, da det jo ikke fjerner kalken fra vandet men kun knuser det.



Forbrugere

Der er i 2018 blevet tilsluttet en ny forbruger til værket, de havde tidligere fået vand 

fra egen boring.

Forbruget 

Vi har i 2018 indvundet ca 89000 m3 hvilket er ca 5000 m3 mere end i 2017, 

formodentlig på grund af den varme sommer, vi har tilladelse til at indvinde 125000 

m3 så vi kan sagtens levere den nødvendige mængde vand.

Økonomi 

Vi kom ud af 2018 med et lille underskud, dette var helt som forventet på grund af 

de store udgifter til måler udskiftningen. Alt i alt et fornuftigt resultat som 

bestyrelsen er tilfreds med.

Kort om 2019

5 års gennemgang af vandværket

Fjerne vandledninger som ikke længere er i brug

Opsætning af nyt hegn på boring 3 

Måler aflæsning via El måleren

Afslutning.

Det var lidt omkring årets gang i og omkring vores vandværk, Jeg vil gerne takke 

bestyrelsen for dens arbejde, en tak til Ebbe for at holde vores vandværk i så flot 

stand, der skal også lyde en stor tak til Sonja for at holde styr på alle bilagne
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