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Bestyrelsens beretning: 

v. formand Arne H. Madsen 
(ordinær generalforsamling 29-februar-2012) 

(Ref. for 2011) 
Året begyndte med mistanke om ledningsbrud, nu har vi i flere år været skånet for problemer med 
ledningsbrud - men trods undersøgelser om natten hvor vi stadig havde mistanke så kunne vi ikke 
påpege hvor problemet var – og så næste dag havde vi igen normal udpumpning. Stor undren. 
Vi har haft et par henvendelser med frostsprængte vandmålere, alle gange har årsagen til 
frostsprængningen været sløseri fra ejers side. 
I maj måned havde vi et større vandudpumpning end normalt, vi indkredsede problemet til, at være 
på Lejrevej, lækagesøgningsfirmaet Leif Kock fandt utætheden ved hjælp af sporgas. 
Det var PVC bøjningen der havde forskubbet sig i samlingen 
Søndergårdsvej 25 havde et lavt vandtryk, der var mistanke om, at det var stopventilen der var 
årsagen til det manglende vandtryk, efter aftale med ejeren blev stopventilen frigravet og ledningen 
blev skåret over, det var ikke stopventilen der var problemet, det var ejerens jordledning der var 
problemet. 
Der var lavet en aftale med ejeren om, at hvis det ikke var stopventilen der var årsag til det 
manglende vandtryk, så skulle ejeren betale for opgravningen, (med henvisning til vandværkets 
regulativ) 
Det blev besluttet at renovere hovedledningen samt stik i en del af 
Stationsvej/Blæsenborgvej/Bygaden samt Flædevadsvej. 
Christian Grøn og Nifa blev valgt som entreprenører på arbejdet. 
Der var nogle opstartproblemer med projektet, når man skal krydse DSB baner så skal der en 
speciel gravetilladelse til og det er bygherren der skal søge om denne, efter mange samtaler med 
Banedanmark fik vi endelig tilladelse til at lægge en ny ledning med store ekstra omkostninger. 
Projektet blev startet op i august måned, Vores forbrugere var ikke påvirket meget af arbejdet, der 
var selvfølgelig kortere perioder hvor der ikke var vand i hanerne.  
Hovedledningen og en stikledning på Stationsvej sprang læk da den blev frilagt, så det var en 
fornuftig beslutning, at udskifte denne strækning.  
Tilbage har vi nu ca. 1200 m. ledning der stammer fra vandværkets start, så der er stadig noget, at 
tage fat på. 
Vi har fået vores ledningsnet indmålt med GPS og målingerne er lagt ind på et digitalt grundkort. 
Så vi har nu godt styr på, hvor ledningsnettet ligger, det vil blive en stor hjælp når vi fremover skal 
give ledningsoplysninger. 
Lejre kommune har lavet en vandplan for hele Lejre Kommune, planen skal godkendes i år. 
Planen har ikke den store indflydelse for os, vores vandværk er et basic vandværk, der var dog 
anbefalinger om forskellige tiltag bla. en ny boring der ligger længere væk fra jernbanen samt, 
nødforbindelse til nabovandværker primært den kommunale del Rynkebjergård, - der køber vand 
af Københavns Energi. Det er de punkter som bestyrelsen vil være obs på. 
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I forbindelse med at Dong Energi har omlagt luftledninger til jordledning, havde vi et stop i 
vandforsyningen, grundet Dong Energi havde glemt, at tilsluttet hovedkontakten til dykpumperne 
Så vores rentvandsbeholder blev tømt. 
Vi har ikke i perioden haft problemer med vandkvaliteten. 
Vi har i 2011 udpumpet 28632 m3 vand og hos forbrugerne er der målt 26360 m3 
Så der er et tab på 2272 m3 vand så der er plads til forbedringer (Lækagen på hovedledning samt 
lækager i forbindelse med renoveringen af Stationsvej – gennemskylning af ledningen efter 
renoveringen er årsag til en del af tabet) 
Vores måleraflæsninger ligner de forrige, med en tendens til, at flere ikke kan overholde fristerne 
for, måleraflæsningerne, Vores kassere har som altid været flink og hjulpet med disse aflæsninger. 
Desværre skete der en fejl ved udsendelsen af aflæsningskortene, så det ikke var muligt, at 
indberette via internettet. (man kunne dog benytte sig af e-mail). 
Disse manglende aflæsninger har fået bestyrelsen til, at overveje fjernaflæsning af målerne.  
Vores kasser har meldt ud, at han snart ønsker, at udtræde af bestyrelsen, han har nu været 
kasser i 26 år - så jeg vil henstille til vandværkets medlemmer, at komme på banen og træd til med 
nye kræfter. 
Bestyrelsen har deltaget i 2 møder afholdt af vandrådet og så har vi deltaget i temadag afholdt af 
vandværksforeningen samt 2 mand var på vandværksudstilling afholdt af vandværksforeningen. 
På bestyrelsens vegne 
Arne H. Madsen 
Formand 
 


