
Bestyrelsesberetning for 2019 

Der er i årets løb udpumpet 85581 m3 vi har solgt 82042 m3, det vil sige vi har en spil % på 4,1.  

I de 4,1% indgår filterskyl, skylning af nye ledninger. 

Der er kommet 4 nye anelshavere til,  

Randkløvevej  18 

Savmøllevej 1 og 5 

Åløsevej 38. 

Vi er så oppe på at have 545 forbrugere. 

Vi har haft 3 ledningsbrud: et brud på stikledning til Almindingsvej 42, en defekt stophane til Glappevej 9 

og Nordvej var Hoved ledning flækket imellem nr,2 og 4,  

Filter renovering, vi har renoveret Filter 3, med ny dyse harpe og nyt filtergrus, samtidigt blev ny 

skyllepump og ny rørføring monteret. 

Hjælp af de forskellige håndværkere og nyt filtergrus. Pris: Ca 130,000kr 

Der er kommet nyt loft over de åbne filter leveret og opsat af Qualibyg plus vinduer til at lukke af foran når 

de sidste filter er renoveret  Pris: 

Plus løn til Thorbjørn  

Stikledning til Glappevej 1 er fjernet- Hus fjernet ef ejer. 

Renoveringer af Lundsvej samt stikledninger, ca. 230 meter hovedledning og 12 stikledninger er udskiftet.  

Pris: Entreprenør – 287000kr.  Rør og fittings 40500kr. I alt 327500kr. Som tilskrives vandværket. 

I forbindelse med renoveringen er en eltavle udskiftet på vandværk. samtlige eltavler  er blevet 

Termograferet. 

Væggene på vandværket er blevet hvid filtset Pris:12500 det er virkelig noget der har pyntet. 

Blue Control har omkoblet pumperne på Svanekevj 4 A til ny SRO styring 

Udskiftning af stophaner på Plantagevej 53, Kirkebyvej 6 og Glappevej 1. 

Grundet ny lovgivning, er vi blevet pålagt en masse nye vandprøver som Eurofins foretager, før har vi brugt 

ca 42000 kr. om året, nu er vi oppe på næsten 70000 kr. 

Vi har fået en omlægning af RD lån, en årlig besparelse på 20,000 kr så vi vil spare 240,000kr i lånets 

løbetid. 

Der er blevet afholdt ekstra ordiner generalforsamling på grund af, at det ikke er nødvendigt, at have vores 

egen Revisor og suplant, når vi har et Revisions firma til at føre vores regnskab. Vedtægter er rettet til, så 

det I dag hedder billagskontrollanter. 

 



Lyrsbyvej 22 har fået betaling for tinglysning af vores Boosterstation Pris :19300 kr. 

Der er kommet Zinkvandnæser på bygningen på Svanekevej 4A da der kommer vand ind på gulvet ved 

kraftig regn og blæsevejr Pris : ca 5000 kr. 

Til sidst en stor tak til vores  samarbejdes partnere bestyrelse ,Thorbjørn og kontorhjælp 

 

 

 


