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Formandens beretning for året 2021. 

2021 blev igen et år i Coronaens tegn – men heldigvis lysner det og vi må igen 

mødes fysisk. 

Vi har haft en god og tilfredsstillende vandkvalitet og har det stadigt. Den seneste 

analyse fik vi i går. Den daglige drift kører fint. 

I året blev der udpumpet 95.940 m3 vand og vi har fået afregning for 88.732 m3, så 

der har igen været et lidt for højt vandspild på 7,5%. Dog uden strafbetaling. Vi har 

p.t. igen et for stort vandspild, som vi fortsat leder efter. 

I årets løb har vi haft mange brud og utætte stophaner og dermed en større 

udgiftspost end normalt 

Havevanding med slange og spreder er ikke tilladt. Ved opfyldning af større have 

bassiner, skal det aftales/godkendes af vandværket. 

Hårdheden i vort vand er et problem, som vi løbende har fokus på. Vi har tidligere 

nævnt PAS metoden, som vi har store forventninger og tillid til. Men indtil videre 

kører det stadigt på forsøgsbasis, så vi afventer de første etableringer og resultater. 

AA-Water, der laver anlæggene, har p.t 2 ansøgninger hos kommunerne til Ejby og 

Strib vandværker om opførelse af PAS anlæg, så det afventer vi kommer i drift. Vi 

har også deltaget i seminar om de forskellige alternative metoder. 

Vi har fået opgraderet vor IT sikkerhed med bl.a. nye firewalls og løbende 

opdateringer. 

BNBO – boringsnære beskyttelses områder fylder meget på landsplan p.t. Vi er 

heldige, at ingen af vore boringer ligger på landbrugsjord, så vi slipper for svære 

forhandlinger med lodsejere om køb eller leje af jord med store erstatninger til 

følge. 

Vi afventer stadigt besked fra brandvæsenet om brandhanerne i vort område ønskes 

bevaret eller kan nedlægges. De bliver ikke brugt eller vedligeholdt, hvilket kan 

medføre en forureningsrisiko. Vi har rykket flere gange for svar. 

Et stort tillykke til vor kasserer Jens Thor, som i år har 50 års jubilæum i bestyrelsen. 

Jens har gennem alle årerne gjort en kæmpe indsats for vandværket og har en stor 



viden om vandværksdrift og er fortsat med i vandrådet. Der vil i løbet af foråret blive 

afholdt en reception for Jens. 

Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen, vore VVS smede og Hjorthøj Vandværk for et 

godt samarbejde i årets løb. 

 

Arne Nielsen 
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