Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen maj 2017
Indledning
I 2016 fortsatte vi fornyelsen af ledningsnettet og de tekniske forbedringer, der var planlagt
i de foregående år. Generelt har vandværket fortsat fungeret stabilt og godt.
Der er i året pumpet ca. 140.000 m3 vand ud til hanerne. Det største døgnforbrug har været
1.008 m3, og det laveste 269 m3. Pr. 31/12 2016 forsynede vi 424 helårsboliger, 1196 sommerhuse, 7 ubebyggede grunde og 24 øvrige (institutioner, erhvervsvirksomheder m.v.) i alt
1651 andelshavere.
Desværre viste det sig, at ledningsnettet langt fra var så godt, som vi havde regnet med. I
2016 konstateredes en stor stigning i ledningstabet. 23,8% i 2016 mod 8,7% i 2015.
Dette medførte en ekstra afgift til Staten på kr. 120.000 (Der skal betales afgift af al ledningstab over 10%).
Der blev iværksat en lækageundersøgelse, som viste lækager på Nyvej og Strandvejen/Dyrekærskellet. Nyvej var allerede planlagt udskiftet i 2017 – hvilket nu er gennemført. Strandvejen/Dyrekærskellet kom ind som et ekstra arbejde – ledningerne på disse veje er også
udskiftet.

Vandmålere
Der har i foråret 2017 været gennemført en stikprøvekontrol af vandmålere. Resultatet foreligger endnu ikke, men vil blive meddelt på generalforsamlingen og oplyst på hjemmesiden. Afhængig af resultatet vil der blive taget stilling til i hvilken takt, der skal ske udskiftning af målere i løbet at de kommende år.

Vandforsyningen
I 2015 fik Tisvilde Vandværk fornyet tilladelsen til indvinding af vand til 2045. Vort råvand,
som pumpes op fra boringer ved Vandværket og i Tisvilde hegn, er fortsat af god kvalitet,
og dette er baggrunden for den høje vandkvalitet. Vi henviser i øvrigt til de prøveresultater,
som er gengivet i indkaldelsen, og som også er tilgængelige på vores hjemmeside.
Fra året der gik, kan der blandt andet henvises til følgende:
• I 2015 færdiggjordes installationen af et styrings- og overvågningsanlæg, der muliggør fjernstyring og overvågning af de tekniske funktioner i vandforsyningen. Der har
fortsat været problemer med at få anlægget til at fungere fuldt tilfredsstillende.
• I årets løb har vi tilendebragt arbejdet med renovering af vore boringer, der gennem
årene var blevet lidt tilkalkede med nedsat ydelse som konsekvens. De er nu alle moderniseret og fuldt effektive. Endvidere blev resten af vandledningen på Nordhusvej
udskiftet.
• Vores vandværk er efterhånden af ældre dato - og selvom det må siges at fungere
tilfredsstillende, må vi forudse en række forbedringer i de kommende år for fuldt ud
at kunne leve op til de krav, der i dag stilles til et moderne vandværk.
• Ledningsnettet er også for en dels vedkommende af ældre dato og også her må der
foretages en række udskiftninger for at undgå ledningstab. Der tænkes her især på de
ca. 10 km. jernrør, der har vist sig at være udskiftningsmodne.
• I årets løb har der været 3 større ”vandspildssager” hos andelshavere. (Reglen er, at

hvis det drejer sig om vandspild fra skjulte installationer skal forbrugeren ”kun” betale for 300 m3+ normalforbruget). Der er refunderet vandafgifter for 1539 m3.
• Bestyrelsen erindrer fortsat om nødvendigheden af at foretage en effektiv lukning af
vandet for at forhindre frostsprængninger. Der henvises til lukkevejledningen på
vandværkets hjemmeside. For at undgå vandspild opfordres til, at det jævnligt kontrolleres (når alle vandhaner er lukket) at det lille stjernehjul i måleren ikke drejer
rundt.
• For at sikre mod forurening af drikkevandet henstilles det, at man sprøjter mindst
muligt i sin have – og at der nær vandværket slet ikke bruges ukrudtsmidler i haven.
• Det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at det løbende samarbejde med Baunehøj, Asserbo og Vejby Vandværker fungerer godt med såvel en sikkerhedsmæssig som økonomisk fordel for deltagerne.

Organisatoriske forhold
Bestyrelsen, som valgtes på generalforsamlingen 2016, konstituerede sig således: Formand
Flemming Denker, næstformand Jørgen G. Øllgaard, kasserer Anders Helmer Nielsen, øvrige medlemmer Hakon Kofoed og Anne Vagn-Hansen. Som suppleanter valgtes Helge
Dalsgård-Sørensen og Susanne Palner.
Den daglige administration varetages af Birgit Krøyer, som ved fravær vikarieres af administrativt personale fra de øvrige samarbejdspartnere. Den tekniske drift varetages dels af
personale fra Baunehøj vandværk under ledelse af Carsten Olsen, dels af den lokale VVSvirksomhed Niels Jensen. Det er bestyrelsens opfattelse, at disse ordninger fungerer godt og
effektivt og med god service overfor andelshaverne.

Administrative forhold
Der erindres om anvendelsen af mail- og sms-kommunikation til andelshaverne - eksempelvis ved pludseligt generelt forøget forbrug, der kunne indikere større lækager (frostsprængninger m.v.)
Denne service forudsætter, at vandværket er i besiddelse af e-mailadresser og mobilnumre
– der opfordres derfor til at give vandværket de fornødne oplysninger.
Det bemærkes, at der mod gebyr kan ske inspektion af målerbrønd og stophane i tilfælde,
hvor andelshaveren ikke selv har mulighed herfor – f.eks. i frostperioder.

Økonomi
Bestyrelsen skønner, at investeringerne i de kommende år ikke kan holdes inden for de nuværende takster. De nærmere enkeltheder vedrørende regnskabet 2016 og budgettet for 2018
vil blive gennemgået under generalforsamlingen. Der er derfor foreslået en takstforhøjelse,
der fremgår af vedlagte takstblad.

De kommende år
For de kommende år er der i øvrigt som vanligt udarbejdet en investeringsplan, der blandt
andet indeholder en fortsat renovering af ledningsnettet, en række forbedringer af selve
vandværket samt en udskiftning af vandmålere og stophaner. Bestyrelsen søger til stadighed
at sikre vandforsyningens effektivitet og kvalitet under henvisning til en forsvarlig langsigtet
økonomisk planlægning.

