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Beretning for året 2015 

 

Vandværket har også i 2015 haft et godt og travlt arbejdsår, hvor vi især har forsøgt at finde det 

vandspild vi har været plaget af de seneste år og som i 2015 var 4824 m3 hvilket er 21,7 %. Vi 

udpumpede i alt 26.327 m3 og solgte 21.503 m3. For det store vandspild på 4824 m3, skal vi 

betale kr. 17.132 inklusive moms i afgift til staten. Der er foretaget flere prøvegravninger i året løb, 

desværre uden at finde fejlen. 

I januar 2016 blev ventil på Bakkedraget og Stendyssevej udskiftet og vi undersøgte dette område, 

da der var stor mistanke om at lækagen var i dette område. Vi mener med sikkerhed at lækagen er 

på hovedledningen på Stendyssevej, som lige nu her i starten af maj, er ved at få skiftet de 380 

meter hovedledning og vi venter spændt på resultatet.     

Der har ikke været de store driftsproblemer, ud over en vandanalyse i efteråret foretaget på 

Trykprøvestationen, hvor der var en overskridelse på 1 coliform bakterie og der må ikke være 

nogen. Til den store vandanalyse i foråret, var der ingen overskridelser eller bemærkninger.  

Sektionsbrøndene som blev etableret i foråret 2015, har virket efter hensigten og vi kan nu se i 

hvilket i sektionsområde der måtte være problemer. Der er udskiftet nogle ventiler og isat 

enkeltre nye i forsyningsområdet. 

Alle vandværker skulle senest inden udgangen af 2015 indføre et ledelsessystem for drift og 

vedligeholdelse af vandforsyninger. Vi har i første omgang valgt et godkendt papirbaseret 

ledelsessystem. Vi opfylder også kravet med at driftspersonale skal have gennemgået kursus i 

hygiejne og Drift. 

Kalundborg kommune var på kontrolbesøg i august og besigtigede vandværket, 

trykforøgerstationen og vore 2 boringer og i den efterfølgende rapport var fin og uden 

bemærkninger. 

Der er til Kalundborg Kommune fremsendt ansøgning om fornyelse af vor 

vandindvindingstilladelse i 2016 på 40.000 m3. 

Vi har i årets løb lavet aftaler om leje af UV-anlæg, som indgår i vores beredskabsplan til brug ved 

forurening på vandværket.  



Vi har igennem en del år leveret vandoplysninger med forbrug til Kalundborg Forsyning og Slagelse 

Forsyning, til deres brug for kloakbidragsafregning og fået ca. kr. 20,- pr. forbruger for disse 

oplysninger. Der er nu lavet ny aftale med Kalundborg på kr.10,- pr. andelshaver og Slagelse aftale 

er opsagt pr. 1.10.16 og skal genforhandles. I princippet skal vi levere disse oplysninger gratis for 

de ejendomme som ligger i områder med kloakering.  

Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder i beretningsåret i et sædvanligt godt arbejdsklima. 

I beretningsåret har vi fået købt 2 mindre jordarealer til placering af sektionsbrøndene, samt fået 

disse tinglyst, sammen med de ledninger, som endnu ikke var tinglyst i forsyningsområdet og 

brugt godt kr. 50.000,- på denne opgave. 

I slutningen af 2015 havde vi et parti vandmålere på 78 stk. til kontroleftersyn og desværre faldt 

partiet. Vi stod i den situation at enten skulle vi skifte de 16 år gamle vandmålere ud og så måske 

komme i den situation at nogle af de kommende partier også faldt. Bestyrelsen har derfor 

besluttet at udskifte samtlige vandmålere til elektroniske vandmålere over de kommen 4 år, 

begyndende med 148 målere i indeværende år i området Bakkedraget / Bildsø Skov, samt 

Drøsselbjerg By. De nye vandmålere vil være en stor fordel for både forbrugere og for vandværket, 

idet forbrugeren ikke mere selv skal læse deres vandforbrug af, men vandværket kører en gang 

årligt igennem forsyningsområdet og aflæser, tidspunktet skal meldes ud til alle forbrugere. 

Derudover vil vandværket når vi konstaterer stort vandforbrug når området køres igennem, kan vi 

hurtigt finde fejl i systemet, hvis der er lækage på forbrugerens ledning fra vandmåler og ind i 

ejendommen, så kommer der en alarm ved aflæsningen og vi kan så give forbrugeren besked 

herom. Udskiftningen til nye målere medfører selvfølgelig en øget udgift for vandværket på ca. kr. 

1,1 mio kr., så bestyrelsen har derfor besluttet at hæve prisen på den faste afgift med 200,- kr. 

årligt, fremfor at bede om et engangsbeløb på ca. kr. 1500 - til denne opgave. ( Pris pr. målerbrønd 

kr.1538,- + moms). 

Bestyrelsen arbejder også på påbegyndelse af renovering af vandværkets ledningsnet, som er ca. 
50 år gamle og forventer opstart på denne opgave påbegyndes i 2020. 
 Dog laver vi renovering af 380 meter hovedledning på Stendyssevej i 2016 pris ca. 250.000,-. 

Nye regler betyder, at vandværket ikke må have en større likvid kapital stående på bankkontoen, 

(vi har pt. Ca. 1,3 mio. kr.) med mindre man har en plan for anvendelse af disse penge. Bestyrelsen 

har derfor lavet en foreløbig investeringsplan for de kommende 6 år med udskiftning til 

elektroniske målere og påbegyndelse af renovering af ledningsnettet. Vi har en mulighed for 

lånefinanciering med kommunegaranti, men uanset hvordan projekterne financieres, er der kun 

andelshaverne til at betale. Bestyrelsen vil arbejde seriøst og ansvarsbevist for disse opgaver, men 

har kun en hovedopgave, nemlig altid kontinuerligt, at levere godt vand og med kun få 

driftsproblemer. 

Bestyrelsen vil også have fokus i de kommende år, på at finde mulige besparelser i driftsbudgettet.  

Investeringsplanen er lagt ud på bordene, som blev gennemgået af formanden for årene 2016 - 

2021. 

I beretningsåret har vi købt et nyt mailsystem, hvor vi løbende kan sende mail ud til andelshaverne 

ved driftsstop, analyseproblemer, infoskrivelsen, generalforsamling og forbrugsafregning. 



Foreløbig har vi 500 mailadresser på andelshavere, men vil gerne have flere, så vi måske kan få alle 

693 andelshavere med på dette. Dem som endnu ikke har tilmeldt sig kan gøre ved at gå ind på 

vandværkets hjemmeside www. Droesselbjergvand.dk eller sende en mail til kasseren. 

Vandværket blev på en generalforsamling den 10. september 1966 stiftet og det nyopførte 

vandværk blev indviet 7. oktober 1967. Så vandværket kan i år markere 50 års jubilæum og dette 

markeres med et jubilæumsskrift på ca. 100 sider om vandværkets opstart og historie, som vil 

blive uddelt til alle andelshavere og samarbejdspartnere inden jubilæumsdagen den 10 

september. 

Efter 11 år er dette min sidste aflæggelse af beretning som formand. 

Jeg vil gerne sige tak for det hidtidige samarbejde med bestyrelsen og vandværkspasseren. 

Hermed overgives beretningen til generalforsamlingens behandling. 


