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Beretning for året 2017 

 

Opgaven med at levere vand til forbrugerne er en samfundsopgave. Vandet skal være af god 

kvalitet og komme ud af hanerne, når forbrugerne skal bruge vandet. Det forventer alle, også 

myndighederne, som har pålagt vandværkerne en række kontrolprocesser siden vi sidst havde 

generalforsamling. 

Opdagelsen af pesticid rester, desphenyl-chloridazon, i vandværker rundt om i landet, har 

forståeligt nok skabt en masse skriverier og dårlig presse. Man kunne næsten få fornemmelsen af, 

at den danske befolkning var på vej mod sin undergang. Ser man nærmere på opdagelserne af 

pesticidrester, så er der en del vandværker, der levere drikkevand, som er ramt. Nogen 

vandværker kan mixe vandet fra flere boringer og dermed komme under grænseværdien. Ca. 100 

vandværker har haft problemet, specielt Fyn har været hårdt ramt, mens Kalundborg Kommune 

ikke har haft nogen indtil nu.  

Drøsselbjerg Strands Vandværk sætter sig ikke på hænderne. Vi ønsker at være på forkant. Der er 

opdaget et nyt pesticid, 1,2,4-triazol, som myndighederne endnu ikke kræver vandværkerne at 

analysere efter. Men det gør vi nu alligevel fra nu af. Forsigtighedsprincippet skal veje tungest. 

Vi har implementeret 2 nye processer, hhv. Persondataloven og et nyt Kontrolprogram, som er 

blevet godkendt af myndigheder. Arbejdet med at beskrive og implementere processerne er klaret 

internt i bestyrelsen. Vi har ikke haft konsulentservice ind over, som mange andre vandværker har 

måttet ty til. Vi har sparet penge! 

Arbejdet med udskiftning af elektroniske vandmålere er i 2017 fortsat og det vil også fortætte her 

2018. Vi har oplevet en bedre kvalitet fra VVS-mandskabet og kun få underlige situationer her i 

anden omgang. Men det er bestyrelsens indstilling, at arbejdet skal udføres med NUL-tolerance og 

vi acceptere ikke dumme fejl, lavet i skyndingen. 

Vi ser frem til den dag alle vandmålere er udskiftet, så aflæsningen ikke længere er afhængig af 

forbrugerens tilstedeværelse på ejendommen. Det giver langt mindre efterarbejde for 

regnskabsføreren ved årsafslutningen – der er ingen som glemmer at aflæse. Ingen som kommer 

til at betale et gebyr for aflæsning fra vandværket. Det er ganske enkelt bedre service! 

 

Som omtalt sidste år, har vi nu moderniseret styringen på vandværket: 



● Fremstilling af ny el-tavle med PLC (programmerbar logisk kontroller) udstyr, programmer 
og SRO (Styring, registrering, overvågning) anlæg. 

● Opsætning, tilslutning og indkøring af ny el-tavle m.m. 

● Levering, montering, tilslutning og integrering af nye flowmålere til råvandsindvindingen 

● Levering og montering af nye pumper og pumpestyring. 

Til en samlet pris på 527.000 kr. 

PCén, SRO brugerfladen, PLC styringen og Contech’s vandværksprogram giver tilsammen en 

energi- og driftsteknisk optimering af behandlingsanlægget, samt en lang række nye muligheder 

for betjening af vandværket. Vi kan med rette hævde, at vandværket går  styrket ind i sin leverance af vand 

mange år frem i tiden. Overdragelsesforretningen skete 13. november 2017. 

I 2017 havde vi et beskedent vandspild på 1,48 procent

og der blev ikke brugt mange ressourcer til         
 

        

fejlfinding. Der har ikke været driftsproblemer og de løbende vandanalyser har ikke haft             

overskridelser af grænseværdierne eller bemærkninger til samme. I år skal vi have lavet nyt              

cementgulv i skylletårnet, hvor flere rør fra boringerne går ind i gulvet. Der er tæringer på rør                 

installationerne og det skal udbedres. I 3 uger får vi vand fra Stillinge Strands Vandværk. Det vil ske                  

i oktober. 

Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder i beretningsåret. Møderne afholdes på skift hos de 

forskellige bestyrelsesmedlemmer. 

Jeg vil gerne sige tak for et meget positivt samarbejde med bestyrelsen og vandværkspasseren. Og 

fra efteråret, har vi nu fået en regnskabsfører, Bjarne Thor Jensen. Jamen, ham har vi da haft hele 

tiden – kan I sige. Det er rigtigt, men Bjarne har ikke længere en ejendom i vores leveringsområde 

og kan derfor ikke være medlem af bestyrelsen. Derfor er han nu ansat som regnskabsfører, uden 

det har ændret på vandværkets udgifter med regnskabsføring. Jobbet som kasserer ligger nu hos 

Lars Meng. Hans job går ud på, at tilse regnskabets udførsel og hjælpe Bjarne, hvor det er mest 

hensigtsmæssigt. Tak til Bjarne og Lars, som hurtigt trådte til fra sin suppleant post. 

Det er spændende at arbejde med vand og man kommer i kontakt med mange mennesker. Også 

nogle gange i en prekær situation. Specielt i vinter har der været nogle sprængte vandlåse og 

haner, når forbrugerne ikke får lukket for vandet før kulden sætter ind. Men det kan have sin 

charme, at smide kludene i 5 graders frost og dykke ned i en målerbrønd, for at få lukket for 

vandet, når der ligger 20 cm vand over brønden og på hele arealet omkring den. 

(Hermed overgives beretningen til generalforsamlingens behandling.) 


