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Af/tilgang forbrugere: 

Ingen ændringer, der blev ikke bebygget på de tomme grunde i 2020, men vi forventer at få 2-
3 nye forbrugere i 2021. 

Bestyrelsens arbejde: 

2020 blev usædvanligt pga. Corona, bestyrelsen har dog kunnet fungere som normalt og der 
blev afholdt 4 møder. 

Men Corona gjorde at vi måtte afholde generalforsamlingen senere en normalt, udendørs og 
med få deltagere. 

Trods en indsats for at hverve nye medlemmer til bestyrelsen, var der ingen der valgte at 
stille op. Vi omdelte en skrivelse til alle forbrugerne, hvor vi bad om at interesserede meldte 
sig, vi skrev også om hvilke kompetencer vi kunne gøre brug af. 

Det blev kun til et enkelt møde i vandrådet, da resten måtte aflyses. 

Jeg har deltaget i 4 møder omkring BNBO, som handler om at oprette et råd der har til opgave 
at beskytte områder der er udlagt til fremtidig indvinding af drikkevand. Kalundborg 
Kommune ønsker at der oprettes et vandsamarbejde, omfattende alle vandværker i 
Kalundborg Kommune. Der er nu udarbejdet vedtægter og der er stiftende generalforsamling 
den 16. juni. Bidraget som de enkelte vandværker skal betale er ikke fastlagt men bliver i 
omegnen af 1,50 kr. + moms. Beløbet skal dække erstatninger til berørte landmænd. Vi 
forventer at skulle bruge i omegnen af 30. millioner. 

Generalforsamlingen: 

Blev afholdt udendørs ved vandværket. Det lykkedes ikke at få indvalgt nye 
bestyrelsesmedlemmer, vi måtte derfor fortsætte med en reduceret bestyrelse på 3 
medlemmer, det kan sagtens lade sig gøre, men der opstår et problem hvis et medlem 
fratræder/fraflytter. Vi håber at vi i de mindste kan få en til at påtage sig valget som suppleant 
til bestyrelsen. 

Ledningsnettet. 

Vi har været heldige med at der kun har været en lækage. 



 
Hvide Klint Vandværk A.M.B.A. 

 

Der har været problemer med vandtrykket på Alfedalen, Troldhøjen og Elverhøjen. 
Det viste sig at være en tilstoppet ventil på Alfedalen som måtte udskiftes. 

Vi har flyttet en stopventil på Svenstrup Strandvej til hjørnet af Klintevej, dette 
bevirker at vi skal lukke for et mindre område ved lækage. 

Vi er også blevet tilsluttet LER-Vikar, således at graveforespørgsler bliver besvaret 
elektronisk, endnu en ekstra omkostning som vi oplever folketinget atter har pålagt os. 

 

Ledningsnettet har det godt, vandspildet er reduceret til det laveste i mange år. 

Udpumpet mængde  6.107 sidste år 5.843 

Afregnet mængde 6.033 sidste år 5.606 

Det betyder at vores vandspild nu er væsentlig lavere end landsgennemsnittet. 

 

Vandværket: 

Pumper er blevet efterset og kontrolleret.  

Vandprøver udtaget 2 gange årligt på vandværket og hos en forbruger, alle prøver overholder 
værdierne. Prøverne vil altid kunne ses på hjemmesiden. 

It-sikkerhed 

Vandværket har været udsat for hacking, vi har mistet en del penge herved. Det er sket ved at 
en person har overtaget vores mail system (Gmail) og derved kunnet kommunikere med 
kassereren på vegne af formanden og derved fremsende fakturaer til betaling. 

Vi har derfor måtte investere i nye programmer som er med en større sikkerhed, ligesom at 
der ikke sker kommunikation via bestyrelsens private mailadresser. Vi har dermed også fået 
mulighed for at fremsende oplysninger indbyrdes, til kommune og forsyning i krypteret form. 

Det er bare ikke nok, vi skal investere i nye pc’er og opgradere software på vandværket. 

Vores økonomi er presset, indenfor de sidste år er der kommet meget store stigninger til 
Vandprøver, IT, Digitale registreringer af ledningsnettet, LER Vikar og nu det sidste BNBO. 

Vi er derfor nødt til at foretage en ekstra opkrævning sammen med 3´kv. i år på 500 kr. og det 
samme i 1´kv. I 2022. 

Dette for at styrke vores likviditet så vi kan modstå udhulingen af vores beredskabsbeløb. 
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Det er også nødvendig at opgradere vores ledningsnet som nu er omkring 60 år 
gammelt. 

I forbindelse reparationer af kommende lækager vil vi forsøge at få målerbrøndende 
flyttet således at de opfylder kravet i Fælles regulativet for vandværker i Kalundborg kommune. 
De skal ligge 1-2 m. fra vejskel, lige som de skal være af godkendt materiale. 

I forbindelse med udskiftning til digitale vandmålere, skal jeg gøre opmærksom på at begge 
haner i målerbrønden skal være funktionsdygtige. Er der fejl på hanerne vil måleren ikke 
blive skiftet før hanerne er skiftet og forbrugeren vil blive afregnet for det ekstra besøg. 

Målerne vil blive skiftet i efteråret 2021 i følgende områder: 

Fedalen, Stranddalen, Udmarken og Svenstrup Strandvej. 

Øvrige skiftes i 2022 

Fremtid. 

Bestyrelsen er alle af ældre årgang, der er derfor et stort behov for et generationsskifte eller 
en sammenlægning. 

Alle 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg, det er ikke hensigtsmæssigt og derfor vil formanden 
kun opstille for et år. 

Vi er i dialog om muligheder for sammenlægning med Vollerup Strands Vandværk. 

 

 

 

 

 

 

 


