Formandens beretning året 2018
Af/tilgang medlemmer: ingen ændringer men vi forventer 1-2 stk. i 2019.
Desværre blev der ikke udstykket og bebygget på Egetoften, således som forventet.
Der er p.t. 2 grunde til salg, som ikke har tilslutning til vandværket.
Bestyrelsens arbejde:
• Bestyrelsen startede indeværende periode med mange opgaver. En af disse var at
projektere og anlægge vores nye nødforbindelse til Vollerup Strand. Det er forløbet
som forventet, og den blev anlagt indenfor budgettet.
Vi har et lille problem med at få vandet helt rent. Vi har derfor skyllet ledningen i en
længere periode, og nu er tallet på et acceptabelt niveau, men vi vil løbende
kontrollere.
• Nye stoffer som skulle indgå i vandanalyserne som fx Chloriadon Triasopol m.fl. har
betydet en stor stigning i udgifter hertil, men vi har heldigvis været forskånet for
overskridelser i de foretagne analyser. Alle analyserne kan i øvrigt ses på vores
hjemmeside.
• Lovgivning af Data sikkerhed: der er trådt en ny lovgivning i kraft i maj måned 2018.
Det betyder, at vi har lavet gensidige Databehandleraftaler med de virksomheder, som
vandværker samarbejder med. Vi arbejder på at få et program til kryptering at
bestyrelsens mails.
• Vi har også afsluttet ændringen af selskabsformen, således at vi nu er på plads som et
AMBA.
• Der er udarbejdet et Kontrolprogram/Beredskabsprogram, det 3. i 2018 for Hvide
Klint Vandværk. Planerne er tilgængelig på vandværkets hjemmeside.
• Regning for rodfræsning af afløb spildevand blev vi nødt til at betale, dertil også
omkostninger ved video fotografering af afløbet.
Antal Møder
• I 2018 er der afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor alle var fremmødt.
• Derudover er der afholdt 2 generalforsamlinger, 2 møder i smedesamarbejdet, 2
møder i Vandrådet, møder i forbindelse med Indvindingstilladelse, møde med
Kalundborg Forsyning og deltagelse på Vandmesse i Roskilde.
Kurser
• Kursus i Regnskab som kassereren har deltaget i 2 gange. Kursus om Digitale
vandmålere, her deltog formanden og kassereren.
Ledningsnettets tilstand/afbrydelser af vandforsyning
• Antal brud, vi har ikke haft brud i 2018. Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med
brud altid vil være gravearbejde også inde på forbrugerens grund, vi forsøger altid at
gøre dette så nænsomt som muligt, således at der sker mindst mulig skade på
beplantningen.
Brandhaner
• Vi har 3 brandhaner i området, disse er en potentiel forureningskilde, hvis de ikke
jævnligt gennemskylles. I givet fald står vandet og rådner. Når der lukkes for vandet i
ledningen, er der risiko for, at det forurenede vand kan løbe tilbage i hovedledningen.
Vi har henvendt os til kommunen, som er ansvarlig for dette. Her henviser man til
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Vestsjællands Bredskab, som man har givet opgaven. Efter 3 henvendelser hertil har vi
stadig ikke fået noget svar på, om de bliver vedligeholdt eller skal nedlægges.
Vandværket
• Vi har nu ca. 150 forbrugere tilmeldt vores SMS varsling.
• Vi har fået fornyet vores indvindingstilladelse. (8.000 mᵌ årligt)
• Slamtank, dette krav fra kommunen er bortfaldet.
• Afbrydelser af vandforsyning: en enkelt gang på grund af at backup systemets batteri
var defekt. Dette er nu blevet udskiftet samt et ekstra backup på backuppen. Vi måtte
også afbryde forsyningen da den nye nødforbindelse skulle tilsluttes.
• Iltningstårnet, lemmen er blevet udskiftet.
• Udpumpet vandmængde 6.330 mᵌ (6.051 mᵌ 2017)
• Forbrug på vandværket, skyllevand osv. 211 mᵌ
• Afregnet forbrugere 5.606 mᵌ (5.040 mᵌ 2017)
• Spild i ledningsnettet ca. 11 % (12% i 2017)
• Landsgennemsnit 8%
Vandkvalitet Vandprøver Eurofins
• Seneste prøve viser pæne tal, på nær Nitrit indholdet som er målt 0.032 (max. Værdi
0.01). Vi har altid haft en overskridelse på dette. Det er dog blevet en anelse bedre.
Men ude på ledningsnettet er den 0.0036 hvilket er flot.
• NVOC er målt til 4,8 (max. værdi 4,0) dette er problemer vi har haft i mange år, og som
vi ikke kan gøre noget ved og tallet er konstant.
• Kimtal ved 22ᵒ 3 max. værdi 200.
Fremtid
• Ved næste målerudskiftning skal det være med mulighed for at kunne fjernaflæse, da
dette vil være et krav fra en kommende samarbejdspartner. Ca. 2021
• Vi renoverer stikledninger, der hvor der er stålrør, senere skal vi påregne at renovere
hovedledningen i etaper.
Hjemmesiden, vi forsøger at lægge alle informationer ud på dette medie.
Må vi endnu engang opfordre til at I tilmelder jer SMS ordningen, så har vi lettere ved at
informere, når der sker nye tiltag eller afbrydelser i forsyningen.
Samtidig en opfordring til at meddele ejerskifte til os, det kan også ske via hjemmesiden
Tak til bestyrelsen, smedene og til de forbrugere som har måttet tåle de afbrydelser, der har
været.
Fratrædelse af bestyrelsesmedlem
• Tim fratræder, da han er fraflyttet vores forsyningsområde. Tim har været i
bestyrelsen i mange år og har været et værdsat medlem. Vi i bestyrelsen siger tak for
det gode samarbejde.
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Noter Takstblad.
150 bruger mindre en
100
70

20mᵌ
10 mᵌ
5mᵌ

66% ( 2/3)bruger 20% af vandet, og bidrager derfor meget lidt til at vedligeholde og
investeringer, derfor er det nødvendigt at have en fast afgift på et højt niveau.
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