Historik for Esbønderup Vandværk, udarbejdet af Helge Petersen
I/S Esbønderup Vandværk er grundlagt den 16. februar 1908.
I november 1906 afholdtes et møde hos gdr. P. Jensen, Esbønderup, med alle borgere der var
interesserede i et vandværksanlæg i Esbønderup.
Allerede den 16. marts 1906 mødtes en del af beboerne i Esbønderup, hvor der blev nedsat et
udvalg af, Sygehuslæge Krieger, gdr. P. Jensen og L. Olsen i Gyden til at undersøge prisen på et
vandværk.
På mødet kunne ikke alle beboer tegne sig, hvorved sagen blev lagt på is i et år.
I september 1907 tegnede resten af beboerne sig.
Prisen viste sig ikke, at være så stor som først antaget.
Krieger og Jensen kontaktede brøndgraver Clausen i Hillerød, murermester P. Andersen i Græsted
til at bygge værket og smed A. Rasmussen til at installere pumpen.
Den 15. september 1907 giver Esbønderup Sogneråd sin tilladelse til værket.
Den 19. december 1907 giver Frederiksborg Amt sin tilladelse.
Den 12. januar 1908 underskrives der aftale med brøndgraver Clausen.
Den 19. februar 1908 stiftes I/S Esbønderup Vandværk, med sygehuslæge Krieger som formand,
L. Larsen og J. P. Jensen som bestyrelsesmedlemmer.
I 1908 var der 27 interessenter
I 1970 var der 133 interessenter
I 1982 var der 274 interessenter
I 2011 var der 331 interessenter.
I 2016 var der 350 interessenter.
I 1961 kom Sygehuset med som aftager af vand.
Det lukkede i 2011, men genopstod i 2016 som flygtningecenter, som lukkede igen i 2017
Det Vandværk som vi kender i dag, blev indviet den 19. december 1969.
Esbønderup Vandværk har 3 vandboringer. Den nyest vandboring blev foretaget i 2008.
I 1991 blev der etableret separate vandmåler hos de enkelte interessenter. I 2018 er vandmålerne
blevet udskiftet til en nye type, som kan aflæses elektronisk.
Esbønderup vandværk ændrede drift form fra I/S til A.M.B.A den 13. september 2018.

Formænd for vandværket gennem tiderne:













Krieger var formand fra 1908 - 1921
Chr, Svendsen var formand fra 1921 - 1936 igen fra1941 - 1943 og igen fra 1944 - 1945
og igen fra 1946 - 29.9.1956.
N. P. Corneliussen var formand fra 1936 - 1941.
Apoteker Gottchalt var formand fra 1943 - 1944.
Christian M. Hansen var formand fra 29.9.1956 - 17.11.1965.
Erling Magnussen var formand fra 17.11.1965 - 1..7.1967.
Arne Botling var formand fra 1.7.1967 - 1.2.1991.
Karl-Ove Jensen var formand fra 1.2.1991 - 2007.
Helge Petersen var formand fra 2007 - 2011.
Torben Christiansen var formand fra 2011 - 2017
Erik Andersen var formand fra 2017 –
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