Generalforsamling 2019
Bestyrelsens beretning for året 2018/2019 (v. Peter Jeppesen)
Vi mistede i foråret Erik Degnemark. Erik var igennem mange år et loyalt medlem af bestyrelsen. Hans
viden og tekniske indsigt savnes. Æret være hans minde.
Bestyrelsen
Som formand for bestyrelsen er jeg taknemmelig for den støtte og saglighed, som jeg møder hos de øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsens møder
Bestyrelsen har i år afholdt 4 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 valgt som formand for Vandrådets bestyrelse. Bestyrelsen har også deltaget i
møder og kurser arrangeret af Danske Vandværker.
Overordnet
Vandet
Vand udpumpet: ca. 85400 kbm
Vand udfaktureret: ca. 81500 kbm – heraf ca. 50000 kbm til St. Havelse Strand Vandværk
Skyllevand: ca. 1275 kbm
Spild: ca. 2600 kbm eller ca. 3%

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.
Vi fik i april måned godkendt vort forslag til den nye plan for vandanalyser af vort vand. Planen indeholder
flere analyser end foreskrevet af Halsnæs Kommune. Bl. a. fordi vi tager kontrolanalyser for afgang værk,
hver gang vi tager analyse hos forbruger.
I forbindelse med Halsnæs Kommunes tekniske tilsyn blev vandværket i St. Havelse lukket ned i august
2018. Vi har i den mellemliggende periode forsynet brugerne i St. Havelse med vand via vores

nødforbindelse. Vi vil fortsætte med at forsyne brugerne i St. Havelse med vand, indtil de får etableret et
nyt vandværk. Foreløbig er forventningen, at de igen er selvforsynende omkring årsskiftet 2020/2021.
Vandværket
Vores vand og vandværk bliver løbende kontrolleret af ALS – som er et akkrediteret vandanalyse
laboratorium - og af Halsnæs Kommune, som er tilsynsmyndighed. Halsnæs Kommune foretog teknisk
tilsyn i august 2018. Vi havde en god dialog med vores sagsbehandler Morten TImmermann og det eneste
ankepunkt, som er noteret i tilsynsdokumentet, er en opfordring til at etablere adgangskontrol til såvel
boringer som bygninger.
I løbet af efteråret fik vi lokaliseret og kontrolleret vores 66 stophaner. Dette medførte udskiftning af 5
defekte stophaner. Vi vil løbende kontrollere og udskifte stophaner i forsyningsområdet.
Vi har fået foretaget videoinspektion af boring 1 & 2, og det resulterede i en oprensning af boring 1.
I januar 2019 fik vi udskiftet den elektroniske styring af vandværket. Styresystemet var forældet og flere af
komponenterne var udgået af produktion. Med vort nye system, BC7000 er det muligt på afstand at starte
og stoppe funktionerne i processerne på vandværket. Ved samme lejlighed fik vi etableret adgangskontrol
af såvel boringer som bygninger, og vi har dermed efterkommet kommunens ønsker til bedre kontrol.
(DEMO af BC7000.)
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.
Som nævnt i sidste års beretning har vi etableret en mere konstant forbindelse til 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
Vi nævnte i seneste beretning, at vores vandmålere holder sig indenfor de tilladte grænseværdier. Vi
besluttede derfor, at vi ikke skulle skifte samtlige målere på en gang, men at vi løbende vil udskifte målerne
i perioden frem til 2024.
En langsommere udskiftning af målere betyder, at vi kunne ændre vores investeringsplan og fremskynde
udskiftningen af den elektroniske styring som nævnt ovenfor.
Vores investeringsplan består derfor af følgende elementer (der kan ske ændringer, hvis der opstår
driftsmæssige udfordringer):

2018/2019:
Videoinspektion af boring 1 & 2 – udført
Rensning af boring 1 & 2 – udført
Forbedret nødforsyningsforbindelse til Halsnæs Forsyning - udført
Udskiftning af den elektroniske styring af værket – udført (plan 2019/2020)
Instrumentering af boringer – udført (plan 2020/2021)
Adgangskontrol boringer og bygninger - udført
Køb af 100 vandmålere - udført
2019/2020:
Udskiftning af ovenstående 100 vandmålere - udført
Køb og udskiftning af 75 vandmålere - udført
Opgradering af pumpe og pumperør – udført
Struktureret udskiftning af ledningsnet i syd – flyttet fra 2021/2022
2020/2021:
Renovering af slambassin
Videoinspektion af boring 3
Udskiftning af 100 vandmålere
Ombygning af Iltningsspor – udført – dog mangler vi nedtagning af det gamle iltningstårn
2021/2022:
Ændring til investeringsplan 2021/2022.
Delvis udskiftning af ledningsnet i syd – flyttet til 2019/2020
Eventuel oprensning af boring 3
Udskiftning af 100 vandmålere
Etablering af sektionsmålere
2022 – 2029:
Udskiftning af vandmålere og ledningsnet.

Kommunikation til andelshaverne
For at forbedre kommunikationen til andelshaverne har vi fået ny hjemmeside. Dér er det nu muligt at
abonnere på nyhedstjeneste fra værket. Nyheder om driftsstatus (ledningsbrud eller reparationer) vil blive
udsendt på e-mail til de andelshavere, som har tilmeldt sig nyhedstjenesten.
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 kan vi fastholde m3-prisen i hvert fald det for 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.
Men vi kan også se, at med de stigninger, der er for el og vandanalyser, og hvis vi skal fortsætte
investeringsplanen, vil vi være nødsaget til at hæve priserne i 2020/2021.
Forventninger til 2019/2020/2021
For at beskytte vores grundvand ønsker Halsnæs Kommune i samarbejde med vandværkerne i kommunen,
at få foretaget en analyse af det der benævnes BNBO (Boringsnært Beskyttelsesområde). Dvs at få et
overblik over de vandboringer, der er i området og de risici, som er forbundet med den
landbrugsproduktion, der er og har været. Det kan på sigt betyde omkostninger for os alle, hvis
kommunen/staten kræver, at vi opkøber jord omkring boringerne
Vi forventer fortsat at levere vand til brugerne i St. Havelse i ovennævnte periode.
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.

