
Bestyrelsesberetning for 2022 på generalforsamling den 20. marts 2023 

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

Konstituering af bestyrelsen i 2022: 

Bestyrelsen har konstituerede sig som følger: 

 Formand: Erik Andersen (på valg) 

 Næstformand: Peder Lund (på valg) 

 Vandværksbestyrer: Henrik Larsen  

 Forbrugsafregninger: Karsten Jensen  

 Sekretær: Ole Andersen  

Status på vandværket: 

Esbønderup Vandværk har været præget af normal drift og nye initiativer i 2022. Indledningsvis nogle fakta for vores 

vandværk. 

 

Fakta ark for år 2022:  

 Pr. 31-12-2022 

Antal medlemmer 348 

Antal bidragsyder 437 (stigning +53) 

  

 M3 i 2022 

Udpumpet vand 34687 

Købt vand i Græsted VV 1173 

Korrektioner/skyllevand 0 

Til disposition 35.860 

Faktureret  36.587 

Beregnet svind -2,03% (727 M3) 

 

Stigning i antal bidragsyder skyldes 50 fra sygehuset og 3 fra den gl. købmandsbygning på Østvej. 

Årsagen til overfakturering på 2,03% er ved at blive undersøgt. I 2022 har vi brugt ca. 7.000 kr. på kalibrering af 

måleren ved udpumpning og vi har i januar 2023 taget kontakt til Kamstrup vedr. afregningsmålerne ude ved 

forbrugerne med henblik på mulig afklaring. En mere detaljeret analyser vil blive igangsat i 2023.  

 

 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. 

 

Vandanalyser: 

 Det lovbefalede risikobaserede vandanalyse program: 



o Esbønderup Vandværk har i 2022 fortsat anvendt det risikobaserede vandanalyse program, som 

løbende bliver justeret i takt med at nye forureninger/pesticider identificeres eller kræves undersøgt 

af myndighederne.   

o Grundlæggende er det bestyrelsens holdning, at vi fortrækker ekstra vandprøver for at eliminere 

evt. risiko og tvivl. Esbønderup vandværk får derfor foretaget flere – og hyppigere vandanalyser end 

der kræves af myndighederne. 

o Esbønderup Vandværk anvender Dons til prøvetagning og til at analyser vandprøverne. Resultaterne 

bliver løbende gemt i Jupiter, som er offentlig tilgængelig. Der er et link til Jupiter på vores 

hjemmeside. 

 

 Region Hovedstaden 

o Bestyrelsen i Esbønderup Vandværk er fortsat i dialog med Region Hovedstaden, i forbindelse med 

deres igangværende undersøgelse af de forurenet grunde på Gillelejevej.  

o Region Hovedstaden forsøger fortsat at kortlægge forureningen – herunder også om forureningen 

udgør en trussel imod Esbønderup Vandværk 3 boringer.  Der foreligger endnu ikke et endelige 

resultat eller en afklaring på det videre forløb. 

 

Outsourcing af nogle administrative opgaver 

Esbønderup vandværk har opsagt samarbejdet med forbruger afregningssystemet Winko og har indgået en ny 

samarbejdsaftale med Vandværkskontoret i Hillerød, som ejes af vandværkerne i Hillerød - og som pt. arbejder for 

18 vandværker, herunder Esrum vandværk – og nu også Esbønderup vandværk. 

Vandværkskontoret i Hillerød ajourfører løbende vores medlemsregister ved ejerskifte - og besvare spørgsmål fra 

ejendomsmægler og evt. forbruger vedrørende forbrugsafregninger.  Vandværkskontoret i Hillerød er også ansvarlig 

opkrævning af forbrugsafregninger.  

Vandværkskontoret i Hillerød er bemandet med 2 personer, som kan besvare spørgsmål indenfor normale kontortid.  

Samarbejdet med Vandværkskontoret i Hillerød omfatter kun forbrugsafregninger, men kan på sigt evt. udvides til at 

omfatte alle administrative opgaver, som f.eks. udarbejdelse af regnskaber, betaling af regninger, lønninger mv. 

Det er bestyrelses vurdering at vi med dette initiativ både giver vores kunder en bedre service – og samtidig er 

vandværket bedre fremtidssikret i forhold til korrekt udførsel af et vandværks administrative opgaver.   

 

Generelt:  

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.  

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.  

http://www.esbovand.dk/


Bestyrelsen i Esbønderup Vandværk. 


