Generalforsamling 2018
Bestyrelsens beretning for året 2017/2018 (v. Peter Jeppesen)
Bestyrelsen
Som formand for bestyrelsen er jeg taknemmelig for den støtte og saglighed, som jeg har mødt hos de
øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsens møder
Bestyrelsen har i lighed med tidligere år afholdt 5 bestyrelsesmøder – møderne tager udgangspunkt i den
fastsatte dagsorden herunder evt. hændelser i den forgangne periode siden seneste møde – dvs
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Nyt fra formanden
Nyt fra kassereren
Aktiviteter
Henvendelser/sager
Evt.

Desuden har bestyrelsen deltaget i møder i Vandrådet, som er et mødeforum for vandværker i Halsnæs
Kommune, hvor jeg også er blevet valgt ind i Vandrådets bestyrelse. Bestyrelsen har også deltaget i møder
og kurser arrangeret af Danske Vandværker.
Overordnet
Vandet
Vand udpumpet: ca. 33.000 kbm
Vand udfaktureret: ca. 31.000 kbm
Spild: ca. 2.000 kbm eller 6,5%

Når vi kigger på spild, skal vi se det i sammenhæng med de regler og omkostninger, der er ved for stort
vandspild.
Gennemsnitligt er der et vandspild i Danmark på 7,6%.
Ved spild >10% skal der betales en afgift på kr. 5/kbm.
Vores vand er fortsat af meget høj kvalitet og de løbende kontroller viser da også, at vi er godt under de
tilladte værdier – dette gælder også for de pesticider, som vi foreløbigt er blevet informeret om såvel fra
vor tilsynsførende myndighed – Halsnæs kommune – som fra dagspressen.
Der er udgivet ny bekendtgørelse for drikkevand som trådte i kraft sidste efterår. Men de nye
målemetoder vil efter ønske fra Halsnæs Kommune først blive implementeret pr. 1. januar 2019.

Vandværket
Vores vandværk bliver løbende kontrolleret af ALS – som er et akkrediteret vandanalyse laboratorium og af
Halsnæs kommune
Vi har i årets løb fået renset og renoveret rentvandstanken og installeret nyt iltningsspor – begge aktiviteter
er en del af vor 10 årige investeringsplan.
Forsyningssikkerhed
Bestyrelsens vigtigste opgave er at sikre forsyningssikkerhed af vand af høj kvalitet til andelshaverne. Dvs –
sikre at vore andelshavere kan få leveret vand af høj kvalitet enten fra egne boringer/vandværk, eller i
nødstilfælde få leveret vand fra andre vandværker i Halsnæs Kommune. Og vi kan tilføje, at vi p.t. ikke har
noget vandingsforbud – vi har rigeligt med vand – men husk, at det selvfølgeligt ikke er gratis at vande, og
vi skal jo også spare på vore ressourcer.
I forbindelse med eftersyn og renovering af rentvandstanken og udskiftningen af iltningssporet har vi fået
leveret vand fra vore to nødforsyningskilder St. Havelse Vandværk samt Halsnæs Forsyning. Perioden, hvor
vi fik leveret vand blev længere end forventet, fordi der blev konstateret Coliforme bakterier i vandet efter
renoveringen. Coliforme bakterier (eller tyktarmsbakterier) er et fællesnavn for bakterier som lever i
pattedyr og menneskers tyktarm. Ved deres forekomst andre steder tages de som udtryk for fækal
forurening
I forlængelse af den hændelse planlægger vi derfor at udvide samarbejdet med en mere fast tilslutning til
Halsnæs Forsyning, så tilslutningen bliver mere lignende den ordning, vi har med St. Havelse – nemlig at vi
dækker forsyningen til nogle få forbrugere under Halsnæs Forsyning. Det betyder, at vi har en konstant
opkobling til forsyningsnettet, og at vi dermed kan koble over på nødforsyning uden at vore andelshavere
oplever større afbrydelser i forsyningen.
Investeringsplan
Vores investeringsplan består fortsat af følgende elementer (der kan ske ændringer, hvis der opstår
driftsmæssige udfordringer):
2017/2018:
Ombygning af Iltningsspor – udført – dog mangler vi nedtagning af det gamle iltningstårn – det vil ske her i
2018.
Inspektion af vandtank - udført
2018/2019:
Vi har indsendt ca. 60 vandmålere til kontrol, således som det er krævet iflg. bekendtgørelsen om
måleinstrumenter til måling af forbrug af vand.
Pr. 1. juli 2018 er der imidlertid udsendt ny bekendtgørelse, hvor det fremgår, at verifikationsintervallet
forlænges fra 6 år til 9 år.

De målere, vi har indsendt til kontrol, holder sig indenfor grænseværdierne. Det betyder, at vi ikke behøver
at udskifte de resterende målere før 2024. Vi ændrer derfor rækkefølgen af investeringer i
investeringsplanen.
Videoinspektion af boring 1 & 2 – udført i dette regnskabsår
Boring 1 & 2 er blevet gennemgået med video – inspektionen viste store forekomster af okker i boring 2. vi
afventer et specifikt tilbud på rensning af filtre – . Rensningen vil øge performance og levetid for pumperne
samt reducere vort elforbrug.
Struktureret udskiftning af ledningsnet i syd – flyttet fra 2021/2022
Ledningsnettet i syd består af i vid udstrækning af eternitrør som over tid er blevet meget porøse, og
omkostningerne ved blot at udskifte et kort stykke ifm lækage er uforholdsmæssigt høje.
Der har for nyligt været lækager i syd afsnittet af vort ledningsnet, og omkostningerne ifm lækagerne svarer
i runde tal til, at vi kunne have udskiftet 40 meter vandledning. Nu fik vi ”kun” udskiftet ca. 2 meter.
Vi har af driftsmæssige årsager derfor besluttet at flytte investering fra 2021/2022 til indeværende
budgetår. Bestyrelsen vil udarbejde udbudsmateriale og efterfølgende indhente tilbud så ledningsnettet
under strukturerede forhold kan udskiftes til bedste priser.
2019/2020:
Ingen ændringer til investeringsplanen for 2019/2020.
Dvs. den elektroniske styring i vandværket er forældet og reservedele til automatiktavlerne bliver sværere
at anskaffe. Derfor forventer vi, at udskifte eksisterende automatiktavler.
Desuden anskaffes software til Styring Regulering og Overvågning af vandværket (SRO anlæg).
2020/2021:
Ingen ændringer til investeringsplanen for 2020/2021.
Dvs. renovering af slambassin
Videoinspektion af boring 3
Instrumentering af boringer
2021/2022:
Ændring til investeringsplan 2021/2022.
Delvis udskiftning af ledningsnet i syd – flyttet til 2018/2019
Établering af sektionsmålere
2022 – 2027:
Udskiftning af resterende ledningsnet.

Persondataforordning
I løbet af 2017 har bestyrelsen deltaget i kurser vedrørende den nye Persondataforordning, som trådte i
kraft pr. 25. maj 2018.07.
På OESV.dk har vi oprettet et link til dokumenter, der vedrører dette emne – foreløbig har vi udarbejdet
Persondatapolitik og flere dokumenter vil blive lagt frem i takt med, at vi får dem færdiggjort.
Økonomi
I forbindelse med indkaldelsen til Generalforsamlingen udsendte bestyrelsen en oversigt over hovedtallene
i regnskabet
Kassereren vil komme meget mere ind på dette om et øjeblik, men ved beretningen her skal det dog
understreges, at vores økonomi stadig er god.
Takster og takstblad
Der er i budgettet afsat en sum til renovering, som en ramme for fortsættelsen af investeringsplanen.
Med dette investeringsniveau ser det stadig ud til, at vi kan fastholde m3-prisen i hvert fald det
kommende år.
Bestyrelsen har således ikke forventninger til stigninger i taksterne. Vi har faktisk ikke haft stigninger i
taksterne på vores vand siden 2011.
Tak til alle
Endvidere takker bestyrelsen igen i år Flemming, vores vandværkspasser for et stort og godt stykke arbejde
med opsyn af vores vandværk, samt en meget flot vedligeholdelse og en god kontakt med andelshaverne.
Også en tak til alle håndværkere som har ydet en indsats for at vi kan få vort gode vand.
Endelig en tak til de fremmødte andelshavere – (det er dejligt også at se nye ansigter).

