




Beretning generalforsamling Bjerge strands vandværk, Gørlev den 26 juni 2022 
 
 
 
Lad mig starte med at sige vi har et sundt vandværk med en rigtig god vandkvalitet 
og til en konkurrencedygtig pris.  
 
Selv om vi har et sundt vandværk, er der også udfordringer. Vi har ca. 50 km 
ledningsnet hvor meget af det er mere end 30 år gammelt.  
 
Vi har i 2021 udpumpet 66.426 M³, men desværre har vi kun solgt 43.252 M³ til 
vores andelshavere, hvorfor vi har haft et vandspild på 23.174 M³ som følger af 
utætheder i vores ledningsnet. Som en konsekvens af det store vandspild, så har 
betalt 98.758 kr. i vandafgift, mere herom senere.  
 
I årets løb har vi fået en ny andelshaver, så vi nu er 1253 andelshaver. 
 
Jeg har nu været formand og vandværkspasser i et år og lært en masse, om 
vandværket og vandværksdrift. 
 
Jeg skal på to kurser til efteråret, et i vandværk drift og et i hygiejne på vandværker, 
som begge er lovpligtigt. 
 
Kasserer Søren B. Olsen, har været på kursus i vandværksøkonomi og bogføring. 
 
Jens Poul Andersen har været på kursus i, det gode bestyrelsesarbejde. 
 
Bente og jeg har deltaget i kursus ” Vandkvalitet- lovkrav og analyser” så vi prøver i 
bestyrelsen hele tiden på at holde os up to date.   
 
Vi har i bestyrelsen haft fem møder, hvor vi blandt andet har drøftet en del om 
BNBO-områder (boringsnære beskyttelsesområde) hvor vi skal gå fra 25 meter til ca. 
100 meter i en diameter fra boringerne. Dette er et lovkrav, så her skal vi have lavet 
aftaler med lodsejerne om hvordan betalingen skal være, for at de ikke må sprøjte 
med bl.a. pesticider, her går vi efter en forpagtningsaftale. 
 
Vi er på nuværende tidspunkt i kontakt med de to lodsejere hvor vi har vores 4 
boringer, vi håber på at have en aftale på plads inden årets udgang. 
 



Ang. Utætheder, så har bestyrelsen i 2 nætter haft lukket for vandet i sektioner, for 
at lokalisere i hvilke sektioner der var utæthederne. På den måde fandt vi 4 
utætheder som efterfølgende er blevet lavet. 
Tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for assistancen, dette er en proces som 
fortsætter.  
 
Derfor har jeg også i årets løb, været på kursus i lækage søgning, og efterfølgende 
har det været muligt for os selv at finde en del utætheder, hvor vi tidligere måtte 
anvende et specialfirma til opgaven.  
 
Vi har efterfølgende besluttet at investere i at sætte tre sektionsbrønde, så det er 
muligt at dele de 50 km ledningsnet op i 5 faste sektioner uden at vi først manuelt 
skal ud at lukke for vandet til gene for vores forbrugere. Dette vil gøre det nemmere 
og hurtigere for os at lokalisere utætheder på ledningsnettet. Arbejdet med at 
etablere de nævnte 3 sektionsbrønde forventes afsluttet inden udgangen af året. 
 
I årets løb har vi i alt fået repareret 7 utætheder på ledningsnettet, men desværre 
opstår der løbende ny utætheder, så selv om vi er lykkedes med at få vores 
vandspild reduceres – vi er gået fra 2,7 M³ /time i 2021 til i dag 1,4 M³ /time så er vi 
fortsat lang fra at være i mål. 
 
Ud over de nævnte sektionsbrønde, så budgettere vi også med at få etableret fast 
radio aflæsning af alle vores målere herunder nye målere i nævnte sektionsbrønde, 
på den måde kan vi holde øje med, at vand der løber gennem en sektionsbrønd, 
passer med det der bliver brugt på de vandmålere der er koblet op på 
sektionsbrønden. På den måde bliver det muligt på dagsbasis at lokaliser både 
gamle men også nye utætheder. 
 
Der er flere fordele ved nævnte ”online” radio aflæsning af vores målere, idet det 
derved bliver muligt for forbrugerne at få en alarm ved unaturligt forbrug, samme 
alarm vil også tilgå vandværket, så vi hurtigt kan tage aktion ved en lækage hos en 
forbruger. 
I den forbindelse kan jeg oplyse at jeg var ude og aflæse måler, der kom 15 lækages 
alarmer. 
Jeg opfordrer til at man tjekker sin vandmåler minimum et par gange om året, og 
altid når der lukkes op efter en vinter. 
 
Den nævnte ”online” radioaflæsning vil også give den enkelt forbruger mulighed for 
at tilgå sin vandmåler via en app eller via en online forbruger platform. 



 
Men alt det vil kasserer Søren B. Olsen komme nærmere ind på senere. 
 
Så har Carsten valgt at stoppe i bestyrelsen efter 22 år. Jeg vil godt have lov at sige 
tak til Carsten for de mange år i bestyrelsen og godt samarbejde. 
 
Til sidst vil jeg takke hele bestyrelsen, for det gode samarbejde vi har haft i det 
forgangne år. 
 
Frits Fjordskov 
Formand og vandværkspasser  
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