
Ekstra ordinær generalforsamling den 11.11.2018 

Først velkommen til denne ekstraordinære generalforsamling. Jeg beklager, at det er blevet midt i november. Vi 

havde gerne satset på, at det skulle have været midt i august. Jeg vil senere redegøre for det sene forløb. 

Vores smedemester Frank Hansen, der har brugt de sidste to års tid på at blive autoriseret smedemester samt 

drikkevandstekniker og for nylig har været indblandet i ombygning og modernisering af Liseleje vandværk og der 

snuset til diverse udbydere og dannet sig et indgående billede af, hvordan en sådan opgave burde foregå. Vi skulle jo 

ikke bygge noget om men derimod sløjfe lidt inde på det bestående vandværk og dermed gøre plads til en god og 

tidssvarende renovering. Vl ville gerne starte så hurtigt som muligt, vi havde jo pengene, som var helt og aldeles 

vandværkets formue. 

Vi havde jo for nylig etableret en stor og god ny ledning mellem os og Ølsted Strand vandværk. Det tog ca. en halv 

time at koble Ølsted Strand vandværk ind på vores ledningsnet til stor tilfredshed hos os og Ølsted Strand vandværk 

og var helt problemfrit. Det meldte vi til miljøafdelingen i Halsnæs kommune, at nu var vi klar til at renovere, men 

nej, så let skulle det ikke gå, der var i mellemtiden fundet en masse spørgsmål frem, der skulle skriftligt besvares 

samt laves tegninger af det bestående. Det voksede Frank Hansen over hovedet og han bad om hjælp fra et kontor 

som både Frank og jeg kendte og havde det godt med, nemlig rådgivende ingeniørfirma i Hillerød, Dines Jørgensen. 

Der sad ingeniør Carl-Otto Rinsing, han er vant til at tale i det forum. Så var det som om det begyndte at lysne men 

der var stadig pindeflekkeri, der skulle tydeliggøres. Men så den 10.10.2018 fik vi en "Tilkendegivelse" om, at ifølge § 

21 i Vandforsyningsloven kunne endelig tilladelse gives os til at bruge af vores egen formue til at renover og give os 

andelshavere et godt driftssikkert vandværk, det skulle være vedlagt en tilkendegivelse fra vores Ekstraordinære 

generalforsamling, at vi vllle bruge nogle af vandværkets egne penge, så vi igen kunne levere godt og rigeligt vand til 

jer og mig og min positive bestyrelse. Derfor er vi samlet her i dag den 11.11.2018. 

En ekstra ordinær generalforsamling skal annonceres mindst 14 dage før afholdelse. 940 breve skal sendes ud og 

med den tid postvæsenet skal bruge og lokale skal reserveres så nemt var det. 

Når nu vores råvandspumper havde stået stille så længe ville det nok være en god ide, at få et anerkendt 

laboratorium til at komme og tage 3 store prøver på vores 3 boringer. Frank foreslog at vi brugte et laboratorium, 

der ikke kendte os i forvejen, god ide, så er tanker om sammenspisthed manet i jorden. Det blev DONS laboratorium 

der tog prøverne, vores eget "Milana'' sprang vi over. Jeg vidste godt med 3 store prøver ville jeg komme til at gå de 

næste 8-10 dage med tynd og nervøs mave samt sove dårligt. Men så kom prøverne tilbage og efter 26 parametre 

udtaget i henhold til Bekendtgørelse No. 1068-23/8 2018 altså sidste nye Bekendtgørelse så kunne jeg sove og min 

kone gav guldøl. 

For at drive vandværk i dag kan man købe alt hvad der skal til på nær en ting. Man kan ikke købe 3 boringer med 

godt drikkevand. Hvis man har dem er der dog ingen garanti for at det er for evigt, vi bor på kalk- og lerjord, hvor 

nedsivningen er langsom men hvad grundvandsstrømninger medfører ved ingen. 

Man kan snart ikke åbne et fagblad uden at læse om ulykkelige vandværker, der har måttet lukke boringer og så skal 

ud og spille lotto m.h.t. at finde nye boresteder og håbe på, at der er godt vand at finde. 

M.h.t. vores penge er det bare om at komme i gang med at bruge dem på os selv. Vores bank og alle andre er i gang

med at kræve gebyrer for at vi har penge stående.

Det er i overensstemmelse med Vandforsyningsplanen i den decentrale struktur, at de eksisterende vandværker 

fastholdes, dvs. at St. Havelse Strand Vandværk kan fortsætte. 

Og nu over til Frank. 

Udleveret på ekstraordinær 
generalforsamling 11.11.2018



8. oktober 2018

Den 2.8.2018 havde vores gamle 58-årige vandværk besøg af Halsnæs kommunes miljøsagsbehandler for 

at besigtige det. Det blev han ikke specielt begejstret for for det der mødte ham var en myrevandring ind 

under indgangsdøren, nogle biller, noget afskalningskalk fra nogle væge samt noget vand på gulvet i 

kælderen. Dette skyldtes dog et tordenvejr om natten til den 2.8.2018. Det havde slået HF-relæet til 

pumpen i kælderen ud, men vådt var der i kælderen. 

Disse ting tilsammen var jo ikke noget der begejstrede vores gæst og når jeg i bund og grund måtte give 

tilsynet ret, var der for mig kun at tage det til efterretning. Resultatet blev da også at vi fik besked på at 

stoppe vores gamle vandværk og koble os på den store nødforsyning, vi har fået lavet mellem vores 

vandværk og Ølsted Strand Vandværk. 

I vores bestyrelse vidste vi godt, at vi i den nærmeste fremtid stod for en gennemgribende renovering af 

det gamle vandværk og derfor havde min bestyrelse meget positivt givet samtykke til at vi for vores 

regning fik lavet en god stor forsyningsledning mellem vores vandværk og Ølsted Strand Vandværk. Den 

blev færdig for små 2 år siden og kom straks i brug, da Ølsted Strand Vandværk havde brug for hjælp fra os 

i ca. 2 mdr. og det fungerede efter hensigten perfekt. Ledningen med diverse ventiler og omskiftninger er 

490 m lang og kostede ca.½ mil. kr. (Ølsted Strand Vandværk bidrog med 75.000 kr.) og de penge var godt 

brugt for nu er det jo os, der har brug for hjælp og det fungerer uden nogen problemer til vores store 

tilfredshed og med samme tryk i ledningen og tilmed også san:ime kvalitet, som vi havde på vores 

vandværk. 

I en tid hvor vi jævnligt læser om diverse boringer, der bliver lukket på grund af nye fund af hidtil ukendte 

stoffer, har vi bedt et Vandanalyselaboratorium om gennemgribende prøver fra vores tre boringer, nu hvor 

de alligevel ikke er i drift. De svar vil blive taget med i vores beslutning m.h.t. fortsat selvstændig 

vandværksdrift. 

Jeg har passet vandværket i 39 år og i den tid har vandværket kun stået fuldstændig stille når lynnedslag 

eller diverse gravemaskiner har lavet strømudfald i vores tilgang af strøm. Jeg har lagt større vægt på stabil 

forsyningssikkerhed og vandkvalitet end f.eks. synlig vedligehold. 

Jeg vil gerne takke mine bestyrelseskammerater for deres altid positive stillingtagen, _når de har fået ting 

forklaret også da de for tre år siden sagde ja til at vi skulle have nyt tag på vandværket, blot ville de gerne 

have at vi brugte et lokalt tømrerfirma, og det var ord lige i min smag. Pris ca. små 90.000 kr. 

Vi har i øjeblikket kontaktet Halsnæs kommune m.h.t. en gennemgribende renovering af vandværket. 

Venlig hilsen Jørgen Krogh 

Formand for St. Havelse Strand Vandværk 

Lagt på hjemmeside 
09.10.2018 

http://www.havelsevand.dk/wp-content/uploads/2013/10/information-Vandv%C3%A6rk-2.pdf
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