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Bestyrelsens beretning for 2020 

 

Bestyrelsen  

Bestyrelsen har i corona året 2020 år afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder, hvorimod øvrige sædvanlige 
mødeaktiviteter med eksempelvis vandrådet har været aflyst. 

Vedligehold 

2020 har været et år med anseelige udskrivninger på vedligeholdelseskontoen. 

Ved det årlige serviceeftersyn på værket, udført af Vand Schmidt Kolding, blev der konstateret et behov for 
en indvendig renovering af skylletårnet som løb op i DKK 50000,- udført efteråret 2020.  

Her kom den etablerede ringforbindelse til HSV igen til sin ret, da vi herfra blev forsynet med 1643 CBM i 
perioden hvor renoveringen stod på. 

 

Udpumpet/solgt vandmængde 

Vi har i 2020 udpumpet 23503 CBM mod 17339 CBM i 2019 heraf 4000 CBM eksporteret til HSV .  

Vi har solgt 20546 CBM heraf 1643 CBM importeret fra HSV og dertil kommer skyllevand 600 CBM   

Det resulterer i et spild for 2020 på ca. 4,75 %   

Den grønne afgift afregnes ved et spild > 10 % 

 

Økonomi 

Økonomien ser overordnet ganske fornuftig ud og vil senere blive gennemgået mere indgående af 
administrator, Michael Munk-Fredslund. 

Kommunen som tilsynsmyndighed, har godkendt takstbladet 2021 på baggrund af de fremlagte regnskabs-
/budgettal. 

 

Vandkvalitet 

Vandkvaliteten måles løbende af analysefirmaet AgroLab iht. de af miljøstyrelsen fastlagte retningslinjer og 
har ikke givet anledning til bemærkninger – Vi har godt og rigeligt vand. 

Prøveresultater kan ses på hjemmesiden. 
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Fremtidige projekter/investering 

Som nævnt på sidste års generalforsamling er vi i gang med at skifte vores forbrugsmålere til en model der 
kan fjernaflæses.  

Leverandøren er DIEHL Metering, som også leverer til PROVAS med hvem vi allerede har et fint samarbejde 
omkring forbrugsafregning, synergien omkring fjernaflæsningen samt efterfølgende dataregistrering ligger 
derfor lige for.  

Praksis er at skraldebilerne fra PROVAS er udstyret med en sender som opfanger signalet fra målerne i 
forbifarten og overfører disse centralt. 

Det betyder at den enkelte forbruger ikke længere behøver at indberette årligt, samt at tallene for solgt 
mængde samt spild forventes at blive mere præcise. 

Derudover foreligger der ikke planer om større etablerings/renoveringsprojekter til den nærmeste fremtid. 
Den seneste udstykning med 25 sommerhuse på Boskovvej hører under Kelstrup Overbys 
forsyningsområde og forsynes derfra – dette blot til info, hvis nogen måtte være i tvivl herom. 

Hjemmeside 

Jeg skal herfra benytte lejligheden til at minde om vandværkets hjemmeside med oplysninger om 
Prøveresultater, indkaldelser med mere. Samt muligheden for at tilmelde sig vores mail-service med 
nyheder omkring eksempelvis driftsforstyrrelser. 

www.kelstrupstrandvandvaerk.dk 

 

Afslutning 

Jeg vil gerne takke de fremmødte til generalforsamlingen, personale og den øvrige bestyrelse for året der er 
gået. 

En særlig tak til afgående bestyrelsesmedlem, Ulrik Møller samt Leif Schmidt som afgående 
bilagskontrollant. Begge for i mange år at have bidraget til driften af Kelstrup Strand Vandværk 

Som altid minder jeg om at opmærksomheden på egne og naboers vandtilslutninger opretholdes, særligt 
hvor vi går over til fjernaflæsning og man ikke længere nødvendigvis kommer i nærkontakt med sin 
vandmåler én gang årligt. 

Ved uregelmæssigheder og spørgsmål i øvrigt, kontakt da meget gerne bestyrelsen. 

 

På bestyrelsens vegne 

Søren Lind 

http://www.kelstrupstrandvandvaerk.dk/

