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Bestyrelsens beretning for året 2016.
I er nok kommet herned for at høre lidt om hvordan vores gamle vandværk er sluppet igennem endnu et år.
Og ja, det er et gammelt vandværk men særdeles velfungerende stadigvæk. I lighed med tidligere år har
vandværket kun været totalt stoppet, når alt andet i vores område har været uden strøm. Der har været korte
lokale afbrydelser af vandforsyningen når reparationer af ledninger var nødvendig, men aldrig mere end 5-6
timer, så kunne vi lukke op igen og det korte rep.forløb skyldtes i meget høj grad den gode planlægning og
omhyggelighed, som vores smed Frank Hansen og hans tro gravemester Per Sørensen yder for os, meget stor
tak til de to guttermænd.
I forbindelse med at levere vand ud til jer har vi de nødvendige installationer og det fungerer. Vi har ikke et
galleri af røde og grønne lamper der lyser og blinker i stil med en villahave 3 uger før juleaften, men som
sagt har vi de faciliteter der skal til for på en stabil måde at levere vand ud til jer. Men der er pålagt
vandværker stramme foranstaltninger m.h.t. at være "up to date" ting som over tid også vil berøre os, og til
den tid håber jeg at en ansvarlig ledelse også vil forstå at tackle det. Når jeg siger, at vi er yderst rentable
mener jeg det også, et lille eksempel her. Vi har i 2016 indvundet 52 554 m3 vand, til at hente det op fra små
30 m dybde, få det ind på vandværket, bearbejde og pumpe det ud til jer, har vi brugt 27 413 kw, det er 0,52
kw pr. 1000 1, det er et meget lavt forbrug og det er noget, der nok ikke så let kan gøres bedre, men så er det
også uden røde og grønne lamper der blinker.
Når vi bliver opmærksomme på utætheder eller dårlige skydeventiler laver vi det hurtigst muligt, det er tiltag
der kommer hen ad vejen. Vi har også kunnet konstatere at vores spildprocent er gået ned, det er
investeringer der vil være fremover, husk vandværket er ca. 58 år gammelt, så der kommer uomgængeligt
reparationer - se bare på mig, to kunstige knæ fra dengang man sagde, at det var sundt at dyrke sport og jeg
har været invalid lige siden.
Vi har i 2016 faet lavet en nødforsyning mellem Ølsted Strand Vandværk og vores. Det var os der ønskede
den, Ølsted Strand havde en lille ledning på So mm og var tilfreds med den. Men de kunne godt se en fordel
ved at der var en stor 100 mm ledning mellem vores to vandværker, så de var behersket interesseret og
tilbød os 75.000 kr. til hjælp til den nye ledning, det tog vi naturligvis med tak imod. Vi ville have at
ledningen var vores, således at vi suverænt kunne stå for evt. reparationer/vedligehold, det er fuldstændig på
plads. Ledningen er 500 m lang og boret fra svinget på Maxivej til Kildehøjvej, de�a ca. 50 m op mod
Amtsvejen, derfra ca. 280 m nede i rabatten i en dybde af 1,2 - 1,4 m over til Strandsegårds Have, hvor vi så
mødte en 90 mm ledning fra Ølsted Strand Vandværk. Vi havde fået en pris på ca. 400.000 kr. med
forbehold for force majeure. Det kunne være store sten ned i dybden, det kunne selvfølgelig ændre væsentlig
på prisen, men de mødte ikke noget, de ikke kunne sprænge sig igennem, så prisen holdt, heldigvis. Det var
en så stor og fremmed opgave for mig og min bestyrelse, at jeg ikke ville have den opgave til at spolere min
nattesøvn. Vi kontaktede Rådgivende ingeniørfirma Dines Jørgensen i Hillerød, der viste det sig, at vi kom i
kontakt med en af mig, god, gammel bekendt nemlig ingeniør Karl Otto Ringsing og så var vi i gode
hænder. Sammen med ham og hans team var vi i gode hænder, de ledte os igennem Amtsvejvæsen,
Hovedstadsrådet og ikke mindst diverse tinglysninger samt overordnet tilsyn med hele projektet og sådan
noget, men på grund af et godt gammelt fagligt bekendtskab blev vi bestemt behandlet godt. Den nye
ledning fungerer perfekt. Vi har ikke haft brug for at få vand fra den ej heller at levere til Ølsted Strand
Vandværk, men nu er den der og det er betryggende. For at det ikke skulle være løgn blev vi midt i det hele
bedt om at levere vand til to ejendomme syd for vores sommerhusområde, men indenfor det område, hvor vi
har forsyningspligt. Det var noget med ca. 500 m boret ledninger med to tilslutninger. Det ville jeg heller

ikke ret gerne stå som fadder til, så jeg anbefalede dem at tage kontakt med føromtalte Karl Otto Ringsing
hos Dines Jørgensen i Hillerød, og det gjorde de. Vi stillede som betingelse, at de selv stod for alt
ledningsarbejde og diverse tinglysninger, det vilde de også gerne. De havde en form for nært forhold til
firma STH.vand og miljø på Strandsegård, så det var jo fint for alle parter. Vi stillede som betingelse for
projektet, at begge ejendomme blev medlem af vort vandværk, hvilket der var stor forståelse for, samtidig
ville vi have at diverse vandværksarbejder på ledningen blev lavet af vores smed Frank Hansen og betalt af
de to nye medlemmer også det var OK. Fra den ene af de nye medlemmer er der betalt ca. 41.000 kr. med
forbehold fra vores side, hvis der sker eventuelle prisstigninger inden projektet er slut. I skrivende stund er
det som sagt kun den ene af de to ejendomme der har betalt, så i øjeblikket ligger projektet lidt underdrejet.
Som det fremgår af min beretning har der været rigeligt med gøremål jeg skulle varetage i min egenskab af
at have haft med vort vandværk at gøre i 38 år, men jeg er også heldig at have en forstående bestyrelse bag
mig, som jeg ikke har set nok til m.h.t. bestyrelsesmøder sammenkaldt af mig, men jeg har nærmest
overrendt dem med mund til mund oplysninger, samt skrevet ting ned som jeg anså, var af betydning for
deres orientering. Sådanne sedler har jeg så underskrevet som formand og bedt dem sætte deres underskrift
på, når vi var samlet og det har hele min bestyrelse vist stor forståelse for og gjort. Det vil jeg i
forsamlingens påhør sige dem en dybfølt tak for.
2016 er første år, hvor Bjarne Jensen har fungeret som kasserer og en form for 8-armet blæksprutte for mig.
For godt et år siden blev jeg spurgt om jeg troede, at det var noget Bjarne kunne klare. Jeg sagde, at det
vidste jeg ikke, men jeg troede det - han er jo smed og det har jeg gode erfaringer med. Hvis jeg blev spurgt
i dag om Bjarne kunne klare det, ville mit svar være, ja det kan du bestemt tro. Og det kan han.
Jeg håber at jeg har givet jer en brugbar orientering m.h.t. vort vandværks status og om årets forløb. Der er
selvfølgelig mange ting jeg kunne tale om, men det primære er, at vi hver time i døgnet leverer vand ud til
jer og at vandet overholdet gældende normer, og det gør det, og samtidig kan jeg sige, at vi stadigvæk kan
levere vand til en pris af 2 øre pr. 1.
Jeg håber i er tilfredse med min beretning og vil slutte som jeg plejer med at sige, har jeg sagt noget forkert
er jeg villig til at gentage det.
Tak for at i kom.
Jørgen Krogh

