
Beretning for året 2019 og noget af 2020. 

 

Generalforsamlingen i år kommer jo noget for sent på grund af landets nedlukning i forbindelse 

med Covid-19 pandamien. Det er et klart brud på vores vedtægter men vi er ikke de eneste der i 

den situation, og fra eksperters side har det været tilkende givet at det var nødvendigt at handle 

på denne måde. Men nu er vi her. 

 

1. Bestyrelsens arbejde 

Bestyrelsen har afholdt 6 møder siden sidste generalforsamling. I den periode er 3 

medlemmer af bestyrelsen udtrådt, idet de alle har solgt deres ejendom og derfor jo ikke 

mere er andelshavere. Hanna Bahnsen blev erstattet af Andreas Bonde og Michael Nielsen 

af Thomas Thomsen. Da Egon Greve så udtrådte i januar, havde vi ikke flere suppleanter at 

tage af, men vi mente at være så tæt på generalforsamlingen at det ikke gav mening at 

indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at få en fuldtallig bestyrelse. Og da så 

landet lukkede ned var det ikke muligt at gøre noget ved det. Bestyrelsen besluttede også i 

den anledning at lade Egon fortsætte som ansat kasserer indtil videre. På næste 

bestyrelsesmøde vil vi tage sagen op på ny.  

 

 

2. Sikring af vandkvaliteten. 

Som omtalt sidste år giver det nye kontrolprogram nogle udfordringer. Igen i år har vi haft 

et par tilfælde hvor første prøve viser forhøjet kimtal, mens det er i orden i den næste 

prøve. Vi har et mindre problem med en prøvetagning på Kohberg. I første prøve er der 

blevet konstateret for meget jern og for stor tubiditet i prøven, både i 2019 og 2020. I 2019 

var alt i orden i anden prøve mens der i 2020 stadig var for stor tubiditet i anden prøve. I 

første prøve måltes 24 FNU og i anden 1,5 FNU hvor maks. Er 1 FNU. Vi kontrollere 

tubiditeten på vandværket og her er ikke nogle problemer, så årsagen skal søges længere 

ude i nettet, og er formodentlig hos Kohberg selv. 

Derudover har vi haft nogle problemer med kvaliteten. 

 

3. Ny boring. 

Som nævnt sidste år har vi igennem lang tid været i kontakt med kommunen for at finde en 

ny kildeplads til en boring, for at kunne sikre os bedre mod en evt. forurening i de 

nuværende boringer. I hele forløbet har kommunen ment at det var en opgave de skulle 

hjælpe med, men i løbet af det sidste år trak de pludselig iland på det område. De mener 

nu at vi selv skal hyre en rådgiver til at hjælpe os på det område. Vi er derfor nu ved at 

indhente nogle tilbud på dette arbejde, og forventer at få sat gang i arbejdet i løbet af 

efteråret. 

4. Udtræden af den økonomiske regulering 

For nogle år siden blev der indført en vandsektorlov for vandværker der udpumper mere 

end 200 t.m3. Meningen med loven var at nogle frygtede at de store vandværker tog for 

meget for vandet og opsamlede store overskud i kasserne. Vi kom under denne lov da vi 

udpumper knap 300 t.m3. 



Sidste år i december blev loven revideret således at vandværker med en årlig udpumpning 

på mellem 200 og 800 t.m3 kan udtræde af den økonomiske regulering. For at kunne dette 

skal man dog igennem en proces der svarer til vedtægtsændring i vandværket, og en hel 

del skriftligt materiale skal afleveres til hver eneste andelshaver. Hvis man udtræder sparer 

man en del papirarbejde med indberetning af en række tal til sekretariatet, og får en større 

ret til selv at bestemme. Vandværkerne vil stadig være underlagt Kommunernes tilsyn også 

med hensyn til priser og formue, men det vil være lidt nemmere at spare op til en fremtidig 

investering. Den nye bestyrelse skal derfor til at finde ud af om vi skal søge om at komme 

ud af den økonomiske regulering. 

 

Til slut vil jeg takke den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i det forløbne år og så vil 

jeg give ordet til Kedde, der som nævnt vil fortælle om driften af vandværket. 

 


