Formandsberetning på generalforsamling den 7. september 2020
Velkommen til den årlige generalforsamling i Esbønderup Vandværk A.M.B.A

Konstituering af bestyrelsen i 2019:
Bestyrelsen har konstituerede sig som følger:
•
•
•
•
•

Formand: Erik Andersen (genvalgt)
Næstformand: Peder Lund (ny valgt)
Vandværksbestyrer: Henrik Larsen
Forbrugsafregninger: Karsten Jensen
Sekretær: Ole Andersen

En stor tak til alle i bestyrelsen for samarbejdet i 2019.

Status på vandværket:
2019 har været et relativt roligt år for Esbønderup Vandværk.
Fakta ark for år 2019:
Antal medlemmer
Antal bidragsyder

Pr. 31-12-2019
351
380

M3 i 2019
Udpumpet vand
34.561
Købt vand i Græsted VV
855
Korrektioner
-17
Til disposition
35.433
Faktureret
35.020
Beregnet svind
1,07%
*Korrigeret i forhold til formandsberetningen for 2018.

Pr. 31-12-2018
351 *
376 *

Ændringer
0
+4

M3 i 2018
38.719
851
0
39.570
38.495
2,72%

M3 ændringer
-4.158
+4
-17
-4.137
-3.475
-1,65%

Vi kan konstatere, at der generelt har været et mindre forbrug af vand i 2019 i forhold til 2018.
Vi har fået 4 nye bidragsyder på Østvej i 2019.
Vi har ikke fundet lækage på vores ledningsnet i 2019. I den forbindelse kan vi oplyse, at i januar 2020 har der været
konstateret en lækage på ledningsnettet ved Toftebo plejehjem, som vil påvirke det beregnede svind for 2020.
Kamstrup vandmålere:
Vi er forsat yderst tilfredse med de Kamstrup vandmålere, vi fik installeret I løbet af 2018. Vi mangler forsat at få
udskiftet nogle få vandmålere. Det gælder vandmålerne som anvendes ved sygehuset og ved plejehjemmet. De har
en anden dimension. Vi afventer udskiftning af disse vandmålere indtil fremtiden for de 2 bygninger er afklaret.
Henrik Larsen (vores bestyrer) har lavet løbende elektroniske aflæsninger af vores vandmålere, og har i den
forbindelse i 2019 fundet 4 lækager hos medlemmer, som er blevet kontaktet med henblik på udbedringer.
En stor tak til Henrik for altid at regere med rettidige omhu og ikke mindst, at yde denne service over for vores
medlemmer, som derved kan begrænse deres tab af vand og spare mange penge på vandregningen.
Der skal i den forbindelse gøres opmærksomt på, at ansvaret for vandspild f.eks. ved en skjult rør skade, fortsat er
medlemmernes. Esbønderup Vandværk eftergiver som udgangspunkt ikke vandafgiften ved vandlækage hos det
enkelte medlem.

Risikobaseret vandanalyser:

Esbønderup Vandværk har i 2019 fået implementeret det nye risikobaserede vandanalyse program, som erstatning
for de tidligere Standard analyse pakker. Det har været et lovkrav og en forudsætning for godkendelse hos Gribskov
kommune.
Generelt er myndighederne blevet hurtigere til at implementere nye krav til analyser, i takt med at nye
forureninger/pesticider identificeres.
Vi har i vores vandanalyse program særlig fokus på BAM (pesticider) og TCE (opløsningsmiddel), som der tidligere har
været konstateret i vores vand, - dog under lovmæssige bagatelgrænser.
Grundlæggende er det bestyrelsens holdning, at vi fortrækker ekstra vandprøver, for at eliminere evt. risiko og tvivl.
Vi kan konstatere at den øgede fokus på - og behov for undersøgelser af vores vand, også har medført en væsentlig
omkostningsstigning i 2019, som det fremgår af regnskabet for 2019.
Det er vores mål at sikre rent drikkevand til vores medlemmer nu - og i fremtiden. Vi har derfor i vores budget, afsat
penge til en ny boring. Vi har også strategiske overvejelser om samarbejde med andre vandværker, udover den
nødforbindelse, som der allerede er etableret til Græsted vandværk.
Gribvand A/S (Spildevand).
Vi har nu fået implementeret den ny aftale vi lavede med Gribvand i 2018. Den nye aftale vedr. udveksling af
forbrugeroplysninger. Det betyder at Gribvand A/S få oplysninger om målerstand pr 31/12 og at Gribvand A/S
herefter selv beregner de enkelte målers forbrug i M3.
I samme aftale med Gribvand A/S er prisen for udlevering af måleroplysninger også aftalt, hvilke betyder at vi får
mindre for udlevering af disse oplysninger fremover.
Gribvand A/S er fra 2019 begyndt at opkræve spildevandsafgift hos vandværket, for den spildevand vandværket
leder til kloak.

Brandhaner.
Med udgangspunkt i en artikel i Vandposten vedrørende brandhaner, har bestyrelsen haft fokus på dette emne i
2019.
Ifølge artiklen kunne brandhaner være en tikkende bakterie bomber, hvis de er uden kontraventil - eller ikke bliver
gennemskyllet mindst 2 gang om året.
Esbønderup Vandværk har 7 brandhaner uden kontraventil. Det er brandvæsenet som tager rundt og gennemskyller
brandhanerne. Brandhanerne er Gribskov kommunes ejendom og ansvar.
Det ikke er vores indtryk, at vores brandhaner bliver gennemskyllet 2 gang årligt. Denne problemstilling vedrører
også andre vandværk. Vi har derfor forslået kontaktudvalg i Gribskov kommune at drøfte denne problematik og evt.
lave en fælles løsning.
Det skal bemærkes, at Gribskov kommune hidtil ikke har oplevet at brandhaner har forårsaget forureninger, og at
det er aftalt, løbende evt. at sløjfe - eller at udskifte brandhanerne i forbindelse med reparation ved, - eller af
brandhanerne.

Vandets dag 22 marts 2020.
Esbønderup vandværk støtter kampen mod pesticider, og opfordrer forbrugerne til at droppe pesticiderne i haven,
for at passe på vores alles grundvand og drikkevand.
I den forbindelse har Esbønderup Vandværk udvidet sin hjemmeside (www.esbovand.dk) med et ekstra faneblad
om vandkvalitet, som beskriver lidt om processen fra grundvand til drikkevand hos forbrugerne – og ikke mindst lidt
om hvordan vi bedre kan passe på vores grundvand. Stor tak til Peder Lund for at stå i spidsen for denne proces.

Tak:
Til sidst vil jeg sige vandværkets medlemmer og ikke mindst bestyrelsen tak for et godt og positivt samarbejde.
Jeg håber at det gode samarbejde kan fortsætte efter denne generalforsamling.
Tak for ordet - og tak for jeres opmærksomhed.
Erik Andersen, Formand

