
Bestyrelsesberetning for 2020 på generalforsamling den 8. september 2021 

Velkommen til den årlige generalforsamling i Esbønderup Vandværk A.M.B.A 

 

Konstituering af bestyrelsen i 2020: 

Bestyrelsen har konstituerede sig som følger: 

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

Status på vandværket: 

2020 har været et relativt roligt år for Esbønderup Vandværk. Vi har selvfølgelig været påvirket af Corona-
situationen, ligesom det øvrige samfund. Generalforsamlingen i Esbønderup Vandværk for 2019 var planlagt til den 
26. marts 2020, men blev først afholdt den 7. september 2020. Både indkaldelse og aflysning blev annonceret i 
ugeposten, på vores hjemmeside, pr e-mail til de medlemmer som har oplyst en korrekt e-mailadresse, - og ved 
opslag på Facebook ”Nabohjælp Esbønderup” 

 

Fakta ark for år 2020:  

 Pr. 31-12-2020 Pr. 31-12-2019 Ændringer 
Antal medlemmer 351 351 0 
Antal bidragsyder 382 380 +2 
    
 M3 i 2020 M3 i 2019 M3 ændringer 
Udpumpet vand 35.503 34.561 942 
Købt vand i Græsted VV 987 855 132 
Korrektioner 0 -17  
Til disposition 36.490 35.433 1057 
Faktureret  36.722 35.020 1702 
Beregnet svind -0,64% (-232M3) 1,07% (413)  

 

Det negative beregnet forbrug tilskrives, at vi først fik justeret og tilpasset SRO anlægget vedrørende udpumpet vand 
medio januar 2020.  

Gribskov Kommune er orienteret om denne problematik. 

Vi kan konstatere, at der generelt har været et lidt større forbrug af vand i 2020 i forhold til 2019. 

Vi har fået 2 nye bidragsyder på Østvej i 2020.  

Vi har haft 2 mindre lækage på vores ledningsnet i 2020. En ved Toftebo plejehjem og en på Kornbakken.   

 

 Lækage hos forbrugerne: 

Henrik Larsen (vores bestyrer) laver løbende elektroniske aflæsninger af vores Kamstrup vandmålere, og har i den 
forbindelse fundet 4 lækager hos medlemmer, som er blevet kontaktet med henblik på udbedringer.   

En stor tak til Henrik for altid at handle hurtigt og ikke mindst for 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 opmærksom på, at ansvaret for vandspild på egen grund fortsat er medlemmernes. 
Esbønderup Vandværk eftergiver som udgangspunkt ikke vandafgiften ved vandlækage hos det enkelte medlem. 



 

Risikobaseret vandanalyser: 

Esbønderup Vandværk har i 2020 fortsat anvendt det risikobaserede vandanalyse program, som erstatning for de 
tidligere Standard analyse pakker.  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 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.  

Bestyrelsen i Esbønderup Vandværk er i dialog med Region Hovedstaden, i forbindelse med deres igangværende 
undersøgelse af de forurenet grunde på Gillelejevej.  

Det er vores mål at sikre rent drikkevand til vores medlemmer nu - og i fremtiden. 

Hvis vandforsyningen evt. skulle svigte, har Esbønderup Vandværk en nødforbindelse til Græsted Vandværk.  

I 2020 har vi haft kontakt til Esbønderup Skovhuse Vandværk med henblik på at udpege mulige steder for etablering 
af en nødforbindelse. Udpegning af nødforbindelse skal sikre en korrekt dimission af ledningsnettet frem til 
nødforbindelsen. Ændring af dimissionen på ledningsnettet vil først ske i forbindelse med vedligeholdelse. Det skal 
bemærkes, at Esbønderup Vandværk ikke har konkrete vedligeholdelse planer af ledningsnettet pt.  

 

Vandets dag 22 marts 2021.  

Vandets Dag eller Verdens Vanddag er en FN-temadag, der finder sted hvert år den 22. marts for at sætte fokus på 
drikkevandet.  

Esbønderup Vandværk støtter kampen mod pesticider, og opfordrer forbrugerne til at droppe pesticiderne i haven, 
for at passe på vores alles grundvand og drikkevand. 

 På Esbønderup Vandværk hjemmeside (www.esbovand.dk) har vi et 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.   

 

 Tak: 

Tak til vandværkets medlemmer for et godt og positivt samarbejde. 

Vi håber at det gode samarbejde kan fortsætte efter denne generalforsamling. 

Tak for ordet - og tak for jeres opmærksomhed.  

Bestyrelsen i Esbønderup Vandværk. 


