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På grund af Covid19 er generalforsamlingen aflyst og påtænkes ikke afholdt i år. Beretningen er godkendt 

af bestyrelsen og lægges offentligt tilgængeligt på vandværkets hjemmeside. / Formand 16.3.2020    

Vores vandværk forsyner i alt 299 forbrugere, vi blev nemlig én forbruger mere sidste år.  

I år har værket udpumpet 28.915 m3. 

Det er én mindre udpumpning i forhold til sidste år hvor vi udpumpede 29.981 m3 altså i år ca. 1.000 m3 

mindre. Vores indvindingstilladelse giver os ret til at indvinde op til 30.000 m3. 

Sidste år oplyste vi, at der kunne konstateres et tab i vores ledningsnet på ca. 8 pct, sådan er det desværre 

også i år, på trods af vores forsøg på at nedbringe ”Spildet”. I 2020 vil vi rette et fortsat fokus på at 

nedbringe vores spild. Eksempelvis ved ekstraordinær kontrol af målere og forbrug hos forbrugerne. Vi 

påtænker også at supplere vores måleraflæsninger med yderligere etablering af målere fordelt på centrale 

steder på nettet. 

Vi anbefaler vores forbrugere fortsat, at de jævnligt kontrollerer deres målere, (Vi vandværket aflæser 

målerne elektronisk) men ansvaret for kontrol har forbrugerne. På vores hjemmeside har vi oplagt en 

vejledning og forklaring på aflæsning og brug af måleren. F.eks. opstår der en markering, hvis måleren 

skønner der måtte være en lækage. 

Vores vandkvalitet er fortsat som ved tidligere år, god og stabil, vi har ikke pt. nogen udfordringer eller 

særlige forhold at oplyse om. Vi følger det aftalte kontrolprogram 2020-2024, som er aftalt med Lejre 

Kommune, med overholdelse af de lovpligtige kontrolparametre og kontrolhyppigheder.  

Vandets hårdhed, som der tidligere har været spurgt til er Hårdhed 17.    

I 2020 har vi som ved tidligere år allerede nu udarbejdet en investeringsplan for de aktiviteter som vi 

planlægger efter at gennemfører over året, det er i overskrifter: 

a. Tagrenovering af tagdækningen på vandværkets tag 

b. Udskiftning af stopventiler, Kongebrovej og Søndergårdsvej 

c. Blænding af nødforsyning til Allerslev vandværk 

d. Tilstandsvurdering af den ene af vores boringer DGU nr. 206.871 og eventuel afsyring 

e. Udskiftning af udvalgte hovedledninger 

f. Supplerende målere på ledningsnettet 

Samlede anlægsomkostninger anslået ca. kr. 1.0 mio.-   

Som bestyrelsesformand vil jeg sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde over året, jeg oplever at vi 

arbejder godt sammen i bestyrelsen og efterhånden kender vores roller og opgaver. En stor tak til Arne 

Madsen som er værkets vandværkspasser, uden dig Arne ville vi virkeligt være udfordret, tak for en stor 

indsats over året der er gået. Ligeledes tak til Hans Rubi Clausen for din indsats som kassere, du har været 

så imødekommende at udsætte din ønskede afgang til vi har fundet en egnet afløser, tak for det. Jeg vil 

derfor benytte lejligheden til at annoncere, at skulle nogen have lyst eller interesse i at være kassere så 

kom endelig til bestyrelsen og lad os tale sammen. 

Tak for ordet. 
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