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Tirsdag d. 26 marts 2019, kl. 19.00. I klubhuset på Nørrehusvej 4. 

Bestyrelsens beretning for 2018. 

 

1.  Vores vandværk har i 2018 udpumpet 54.407m3, ca. 10% mere end i 2017. 
Fordelt til 286 ejendomme. Vi har én tilgang (Lyderslev Stræde nr. 6) 

2.   Vi har haft to lækager på forsyningsnettet; Ved Lund Gade 17 og Lund Gade 
36, i Lund. Tillige har vi haft en el-afledningsfejl på en gruppeledning 
(jordledning) til rå- vands-pumpe II (boring II). 

3. To af vores andelshavere har i 2018 fået eftergivelse af vandafgift (pga. skjult 
lækage)  

4.  Af større vedligeholdelsesarbejder er der i Gevnø i foråret, afsluttet 
udskiftning af det sidste oprindelige forsyningsnet (jernrør fra ca. 1936) samt 
de tilhørerne 12 stikledninger. Næsten alle de berørte forbrugere kom i 2017 
på dette nye forsyningsnet. Ved udgangen af marts 2018 kom de sidste 
forbrugere på vores nye forsyningsledning. 

5. Vandværkets største forbruger fik i efteråret ny digital vandmåler. Denne 
målers data samkøres nu fremover med vandværkets hoved-måler. Disse data 
indgår i vores dagsrapport. 

6. Da vandværket i de senere år har haft adskillige lækager og da ledningsnettet 
i store dele af Lund by er mere end 100 år gammelt, arbejder bestyrelsen på 
at begynde udskiftning af forsyningsnettet og stikledninger/målerbrønde. 
Arbejdet forventes delt i flere etaper. 

7. Bestyrelsen har i budgettet for 2019 afsat midler til et nyt iltningsanlæg. Vores 
nuværende åbne iltningstårn har vi vurderet til at være vores største risiko for 
en forurening. Sandsynligheden minimeres væsentligt med den nye lukkede 
teknologi.  

8. Bestyrelsen arbejder på at tilkøbe et større areal til vandværkets grund. Da vi i 
nær fremtid for behov for nyt slam-bassin (procesvand), samt en evt. 
udvidelse af bygningsmassen til afkalkningsanlæg mm. 



9.  Vores bestyrelsen arbejder forsat med digitalisering af vores forsyningsnet, så 
det om få år er klar til den nye LER. lov (2022). 

10.  Vores google-konto er her ved årsskiftet under udskiftning til Outlook 365, 
pga. persondata-forordning GDPR. 

11.  Vores vandkvalitet har hele året været god. Dog ligger det naturlige stof 
”Fluorid” tæt på grænseværdien. Vi arbejder på at finde en løsning i samråd 
med de mange andre Stevnske vandværker, som har samme opgave. 

12.  Vandværket levere nu vand til Energinets midlertidig Helikopterlandeplads 
ved Sølkær (Grønnevej 2). Dette indebar en særaftale da ”Landepladsen” ikke 
kan/skal fast tilsluttes. 

13.  Vores økonomiske tilstand er god, dog skal vi huske at vi i fremtiden skal   
bruge penge til nye investeringer. 

14. Vandværkets kasserer gennem flere år trak sig i efteråret fra 
bestyrelsesposten. Vores suppleant Jens Søgaard Nielsen tiltrådte som 
bestyrelsesmedlem og påtog sig samtidig arbejdet som kasserer, hvilket Jens 
har gjort med stor interesse og udbytte for vandværket.  

15.  Vandværket er forsat medlem af Stevns Vandråd, rådet fungerer godt og vi 
deltager altid med stort udbytte. 

16.  Tillige er vandværket medlem af erfagruppen, bestående af 5 vandværker. I                                   
dette forum har der i 2018 været afholdt møde ved Rødvig Vandværk. 

17.  Bestyrelsen har i 2018 haft 6 bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har gennemført 
et kursus (opbygning af forsyningsnet). Været på virksomhedsbesøg 
(afkalkningsanlæg), Vand-messe i Roskilde og deltaget i Stevns Vandråd.  

18.  Til sidst vil jeg takke Sussi Pedersen for gennem flere år at have passet 
arbejdet som kasserer, Sussi passede arbejdet flittigt og med stor tilfredshed. 
Tillige vil jeg takke vandværkspasser, bestyrelsesmedlemmer og 
bilagskonsulter, samt Anders Nøhr for et fint stykke arbejde i 2018. 

 


