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Bestyrelsens beretning for 2021 

 

Bestyrelsen  

Omsider er vi tilbage i den normale rutine og kalender for afholdelse af generalforsamlingen, efter to år 
med coronaens begrænsninger. 

Bestyrelsen har i året 2021 år afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder, og dertil er den eksterne mødeaktivitet 
så småt startet op igen, hvor bla. årsmødet i vandrådet kunne afholdes som vanligt. 

 

Vedligehold 

2021 har været et år et forholdsvist roligt år på vedligeholdelseskontoen uden de store udskrivninger 

 

Udpumpet/solgt vandmængde 

Vi har i 2021 udpumpet 22789 CBM og solgt 20824 CBM og dertil skyllet med estimeret 600 CBM  

Det resulterer i et spild for 2021 på ca. 6,2 %   

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 2022 på baggrund af de fremlagte regnskabs-
/budgettal. 

 

 

Vandkvalitet 

Vandkvaliteten måles løbende af analysefirmaet AgroLab iht. de af miljøstyrelsen fastlagte retningslinjer. 

Prøveresultater kan ses på hjemmesiden. 
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Fremtidige investeringer / projekter 

Aktuelt havde vi i begyndelsen af marts 2022 et teknisk uheld på værket hvor rentvandstanken og 
skyllerummet blev oversvømmet.  

Under udbedringen var det nødvendigt at tømme rentvandstanken og det blev her konstateret at denne 
var revnet og nødvendiggjorde en renovering. Dette arbejde pågår lige nu og estimeres forsigtigt at løbe op 
i DKK 150000,- før vi er færdige vurderet uge 17. 

Under hele forløbet forsynes vi fra HSV via ringbindelsen. 

Det var i øvrigt en snarrådig interessent der på sin morgengåtur blev opmærksom på oversvømmelsen og 
ikke holdt sig tilbage for at ”banke mig op” en tidlig torsdag morgen med beskeden og tak for det, uheldet 
kunne ellers snildt have udviklet sig langt mere alvorligt. 

 

Boringsnært beskyttelsesområde 

Som nogle måske vil have hørt om er der på landsbasis en proces i gang fra myndighedernes side, som på 
samtlige landets vandværksboringer har identificeret og beregnet et område indenfor hvilket der ikke 
længere må sprøjtes erhvervsmæssigt.  

Der er lagt op til at de enkelte vandværker, i første omgang, selv skal forhandle sig frem til en frivillig aftale 
med lodsejeren som selvfølgelig skal kompenseres for det driftstab der måtte kunne forudses.  

Hos os drejer det sig om et område på 0,47 HA strækkende sig ind i skoven bag Dannevang og vi er kontakt 
og dialog med skovens ejer om en løsning for vores vedkommende.  

Hele aftaleforløbet tilses og skal godkendes af kommunen inden underskrift parterne imellem og skal være 
lukket med udgangen af indeværende år. 

 

Fjernafløste målere 

Vi har aktuelt monteret 91 fjernaflæste målere på hvilke vi ved årsskiftet kørte den første årsaflæsning med 
et rimeligt resultat idet kun 6 målere heraf ikke blev ”fanget” og efterfølgende derfor måtte aflæses 
manuelt.  

Vi øver os stadig på systemet og de muligheder det giver for at indfange nøjagtige data. 

Det er vigtigt herfra at understrege at det altid er den enkelte grundejers ansvar at holde øje med sit 
vandforbrug. Bestyrelsen sidder ikke og ser ”ind i systemet” på daglig basis, men ser vi uregelmæssigheder 
giver vi selvfølgelig besked herom. 

2022 monteres der yderligere 40 nye målere. 
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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 

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 ved den årlige aflæsning. 

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

 

På bestyrelsens vegne 

Søren Lind 

http://www.kelstrupstrandvandvaerk.dk/

