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BERETNING 2017. 

 

 

BESTYRELSESARBEJDE: 

Bestyrelsen har været nødsaget til at træffe nogle 

tunge beslutninger i 2016 og 2017. 

Sagen vedrørende Jens Fredsgård er ikke afsluttet, 

der er ingen dato for afslutningen.  

 

 

Der er afholdt 8 bestyrelsesmøder i 2017. 

Vi har deltaget i møder i KVD og OVR. 

Det store problemer er, at OVR, KVT og KVD ikke er 

enig om fordelingen af opgaver og udgifter. 



Vi ønsker ikke at betale for forbrugerne i den nordlige 

del. (KVT), som heller ikke er enig indbyrdes om deres 

projekter. 

Desværre har det været nødvendigt for bestyrelsen 

at juster på priserne for tjenesteydelser. 

 

 

ANTAL FORBRUGER: 

Vandværket har næsten det samme antal brugere i 

2017, ca. 814. Udviklingen i området går meget 

langsomt. Vi mangler nye brugere. Der er stadig 

mange grunde til salg, men det kniber med 

nybyggeriet i vores område, men der er en tendens til 

at folk gerne vil flytte ud af København. 

 

UDPUMPET VANDMÆNGDE: 

Vandværket har udpumpet 136.565 m3, men der er 

solgt 123.450, når vi ser på spildprocenten, så er vi 

tæt på 10 %, det er meget for højt, der arbejdes på at 

finde fejlen. 



Forbruget hos grøntsagsvirksomhederne er meget 

stabilt men de spare også på vandet. 

 

 

 

KOMMUNENS TILSYN: 

Vi har forsat+ et godt samarbejde med det 

kommunale tilsyn. 

Her under ombygningen har det kommunale tilsynet 

deltaget, når vi har meddelt at der skete noget nyt. 

Vi mangler stadig at få løst problemet med 

brandhanerne, det gælder i hele kommunen de har 

er ikke sat penge nok af i budget til at løse opgaven. 

Det er uheldigt at udskyde opgaven, da det kan gå 

galt, såfremt der bliver en utæthed, som kan medføre 

en forurening ud til forbrugerne.  

 

VANDKVALITETEN: 

Vi har installeret et uv anlæg for altid at kunne levere 

vand af høj kvalitet. Anlægget er kun i drift når der er 



behov, og det er meget sjælden at det er i brug. Det 

har været i brug under renoveringen af Tuborgvej  

Vi har en meget høj vandkvalitet både fra skoven og 

boringerne på fjorden. 

 

VEDLIGEHOLDELSESOPGAVER: 

De opgaver der forventes i 2018 er tilsyn med driften. 

Der er gamle ledninger der skal skiftes, tanken på 

Tuborgvej 38 skal efterses, skader skal udbedres så, 

skaderne ikke bliver forstærket. 

 

ØKONOMIEN: 

Er i dag i gode hæder, for et år siden var vi tæt på 

underskud, det er vendt til et pænt overskud. 

Betina vil sener gennemgå regnskab og budget. 

Tak til alle medarbejdere 

 

Formanden. 

 

  


