
Generalforsamling vedr. 2019 

Så er vi færdige med endnu et travlt år. 

Vi er færdige med at skifte alle målere til elektroniske målere, der er skiftet 758 stk. i alt ca. 1.000 

kr. pr. stk. det har taget 4 år at ordne sammen med smeden. 

Når vi har lavet fjernaflæsning, finder vi altid nogen der har brugt for meget vand det er fra 200m3 

til ca. 7 m3 der er blevet brugt ekstra. Vi bliver derfor ved med at køre 4 gange om året. De nye 

elektroniske målere er meget følsomme, og de registrerer hvis de ikke står stille i nogle timer, fx 

hvis en vandhane står og drypper. Vi fandt et toilet der har dryppet ca. en måned. Hvor der var 

brugt 25m3 ekstra. Når vi har kørt og lavet en aflæsning, skal de indlæses i computeren. Og her 

kommer der evt. advarsler frem. Hvis der er nogle som potentielt har brugt for meget vand får de 

en opringning.  

Vi har i år haft 3 steder som har været utæt. På Rybjergvej var det ved en stophane og på 

Hesthøjvej var det galt med en brønd og på Blommevænget blev vi nødt til at lave ny vandledning. 

På Blommevænget har vi været nødt til at lægge ny hovedledning ned, der er kun 4 huse på den 

nye hovedledning. Der er kun 4 huse på, da vi ikke kan se hvor den er utæt og der er også et 

gammel pvc rør som er meget skrøbeligt.   

Efter gravearbejdet på Blommevænget var kommunen ikke tilfreds med kantstenen. De vil have at 

den skal stå i beton, selvom den ikke gjorde det inden vi gik i gang. Og det gør ikke arbejdet 

billigere.  

Så har vi gravet oppe på Hesthøjvej nr. 19 for at finde 2 stophaner og skiftet dem da de ikke 

virkede. 

Vi har været rundt med en landmåler og smed for at finde alle stophaner og brønde, det tog 3,5 

arbejdsdag, og det kostede ca. 70.000 kr. Det hele skal ligge elektronisk, da det fra 2020 er lovkrav 

om at man kan få en gravetilladelse på 2 timer i stedet for 3 dage.  

Vi har mistet 1 kunde på Rybjergvej. Og så har vi fået 2 nye kunder, 1 på Rybjergvej og 1 på 

Viumvej.  

På selve vandværket har vi også kostet mange penge for at være up to date. Husene over vores 2 

boringer er skiftet og rør til boring har vi haft oppe og skiftet nogle meter det var også meget dyrt 

ca. 120.000 kr. med el regning. Vi har fået sat nyt internet op for at få bedre signal ud på værket, 

det har tidligere drillet meget, så vi håber at det hjælper med vores Wada (Alarmsystem som giver 

besked hvis der er for lavt tryk på vandet). 

Der har været en tømrer ude og tage nogle gipsplader af. Vi har døjet med fugt nede ved gulvet, 

og vi endte med at skifte mange meter væg. Efter påske skal vi sammen med tømreren åbne nogle 

steder for at se om det er blevet tørt.  

Der er kommet et nyt lovkrav som hedder BNBO, og det går ud på at der minimum 75 meter fra 

boring skal være sprøjte fri i stedet for 25 m som det er nu. Enten skal vi købe jord eller lave aftale 

med landmanden, men det er kommunen som skal stå for det, vi skal ikke selv gøre noget. 



Vi har også været på kursus for at følge med alle de nye krav som kommer. 

Det er også blevet meget dyrt med alle de nye vandprøver som skal tages. Det koster mellem 

70.000 kr. og 100.000 kr. 

Har været til møde med Durup-, Glyngøre, Hjerk- og Harrevandværker omkring et evt. 

sammenarbejde. Hvis der i fremtiden bliver behov for at vi skal hjælpe hinanden, er vi kommet så 

langt med planerne at det vil koste 2 millioner for os at grave en ledning fra Roslev til Durup. 

Denne regning skal deles med Durup Vandværk, 1 million pr. vandværk.  

Vi har valgt at holde lav profil i år, da vi har haft gang i mange projekter de sidste 5 år. Og i 2020 

kommer der muligvis jordkøb for at overholde lovkravet om at der minimum skal være 75 meter 

sprøjtefri fra en boring. Og vi er heller ikke færdige med at finde stophaner endnu.   

Håber også at vi får 2 nye kunder i år 2020.  

   


