
Generalforsamling i St. Havelse Strand Vandværk den 10. maj 2015 

Inden jeg går i gang med min beretning ang. 2014 vil jeg gerne komme med en beklagelig oplysning ang. 

det manglende kvindelige islæt i den bestyrelse som i har set gennem de sidste år. 

På Vandværkets generalforsamling den 2.5.2010 blev Lillian Nærvig valgt ind i Vandværkets bestyrelse, på 

et senere bestyrelsesmøde samme dag den 2.5.2010 overtog Lillian kassererposten og ansattes som 

forretningsfører. Det var noget af en uriaspost, at overtage efter vores mangeårige og velrenommerede 

Ole Jacobsen, men ved fælles hjælp og ihærdighed blev Lillian en værdsat bestyrelseskammerat i 

vandværket. 

Den 6.9.2014 var hele bestyrelsen samlet til bestyrelsesmøde hos forretningsfører Tom Sass med 

efterfølgende spisning og kammeratlig og gemytlig snak over bordet. Den 19.9.2014 gik en nabo ind til 

Lillian Nærvig for at høre om der var noget Lillian skulle have med fra byen, naboen fandt Lillian siddende i 

en stol og var død. Det berørte vores bestyrelse dybt, og gav stof til eftertanke, vi skal bruge livet mens vi 

har det, det kan slutte før vi aner. Vandværket var repræsenteret ved Tom Sass ved Lillians bisættelse, det 

var Tom og Lillian der i det daglige arbejdede mest sammen. 

Bestyrelsens beretning for året 2014 ved undertegnede formand 

Vi skal i gang med Generalforsamling nr. 54 i vandværkets hidtidige levetid, og jeg skal forsøge at komme 

lidt rundt i de væsentlige ting der er sket i året 2014. 

Vi har i året 2014 indvundet 58 519 m3 vand. Til det har vi brugt 34 607 kw, det svarer til 0,59 kw pr. m3 

vand for at hente det op fra ca. 30 m dybde, pumpe det ind på vandværket og afilte det , filtrere vandet, 

pumpe det videre til rentvandstanke, for til slut at pumpe det ud til os forbrugere. Det er meget arbejde for 

ca. 0,60 kw og sammenlignet med andre vandværker et yderst rimeligt strømforbrug. 

Vi har i lighed med de foregående år haft diverse reparationer på vores ledningsnet, ikke mange, men dem 

vi har opdaget er blevet lavet så hurtigt som muligt, når jeg siger hurtigt så mener jeg det. Det skyldes bl.a. 

vores meget gode forhold til vores smed Frank Hansen samt vores faste gravemester Per Sørensen, kan de 

ikke nå det samme dag det bliver meldt, kommer de så hurtigt de kan og gerne om aftenen. Det skyldes 

bl.a. at vi nok er de hurtigste betalere, de nogensinde har arbejdet for. Får jeg regningen den ene dag, 

tjekker jeg den samme dag, og sender den over til Tom Sass, det er en køretur på 1,5 km og så bliver den 

sendt til betaling dagen efter. Det er noget der giver goodwill hos håndværkerne og noget kommunen 

kunne lære af, der kan hurtig smutte 4-5 uger. 

Der er fra myndighedernes side i 2013-2014 blevet vedtaget og pålagt vandværkerne så mange 

vidtspændende tiltag, at det ikke er for gamle mænd at sætte sig ind i. Det omhandler bl.a. 4 kurser af min. 

2 dages varighed i Skanderborg plus et afsluttende på en dags varighed. Hvis man så består, har man 

erhvervet den fine og kvalificerende titel af "Drikkevandsteknikker", den er lovbestemt for at kunne drive 

og lede et vandværk. For mit eget vedkommende har jeg bare i 38 år koncentreret mig om at sende godt 

og rigeligt vand ud til forbrugerne og helst 24 timer i døgnet og så vidt muligt 365 dage om året, men den 

slags søvngængerjob skal befolkningen ikke belæmres med, nu skal der dygtige og skolede folk til. Måske 

også med ret til at bære skråhue og sabel om søndagen i kirketiden og sådan en bliver Frank Hansen, men 

med mit gode kendskab til ham er jeg sikker på at han vil fravælge sabel og skråhue og fortsætte med 

gummistøvler og overalls. 



Men det korte af det lange er, at hvis man vil drive privat vandværk i fremtiden, så skal man være allieret 

med en smed med Frank Hansens eksamen. Det vil jeg håbe, at vi vil her ude i vores reservat ellers vil vi 

blive en del al Halsnæs Vandforsyning. 

Vi har for at foregribe begivenhedernes gang i godt nabosamarbejde med Liseleje Vandværk, hvor Frank er 

vandværksbestyrer, i fællesskab betalt for de kurser som var nødvendige for at kvalificere Frank til de 

førnævnte tiltag, og det mener jeg er nogle af de bedste penge vi kunne give ud, hvis vi stadig vil være et 

lille selvstændigt vandværk. 

Jeg har gennem alle årene haft stor succes med at håndplukke og foreslå folk til vores Bestyrelse og også 

fået dem valgt, tak til tidligere generalforsamlinger for det. Et menneske jeg for få år siden fik overtalt til at 

være med i ledelsen af vort lille vandværk er Henrik Guhle. Henrik kendte jeg ad andre veje og vidste at 

han var en meget engageret foreningsmand med en bred viden, så jeg var glad da Henrik sagde ja til mit 

forslag, at han samtidig er en meget moderat alkoholiker, har gjort at han bestemt har været en gevinst for 

vores Bestyrelse, men ønsker nu at sælge sit hus i St. Havelse og flytte til "Syden" nærmere bestemt Møn. 

Derfor når vi kommer til valg af Bestyrelse, vil jeg foreslå jer to mennesker, fastboende herude, som jeg vil 

bede jer om at tage godt i mod. 

Nu skal Henrik ikke sidde og bryste sig og sige, at der skulle to til at erstatte ham, sådan er det ikke, det er 

et bestyrelsesmedlem og en bestyrelsessuppleant. 

Jeg kunne nok finde på mere at sige, men vi skal jo også hjem, og husk, det er mors dag, og som en 

gammel, nu afdød dame sagde til mig engang, det er godt Jørgen du holder Generalforsamlingen på mors 

dag, så kan manden da ikke sige, at der var langt til Brugsens blomsterafdeling. 

Har jeg sagt noget forkert er jeg villig til at gentage det og ellers tak fordi i kom ned for at høre hvor let det 

er at levere godt drikkevand til ca. 2 øre pr. liter. 

Jørgen Krogh 

P.s. jeg glemte at sige at Frank Hansen, i mellemtiden er startet som selvstændig vvs smed, brug ham hvis i

har lyst og sig bare at i er medlem af St. Havelse Strand Vandværk, det vil gøre ham glad. 

Franks telefon nr. er 24 595 444. 
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