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2018 har været et år med mange aktiviteter i Esbønderup Vandværk.
En stor tak til alle i bestyrelsen for den ekstraordinære store indsats i 2018.

Status på vandværket:
Vandværket har ultimo år 2018 350 medlemmer og 375 bidragsyder.
I 2018 har vi udpumpet 38.719 m3 vand. Vi modtog i samme periode 851 m3 vand fra Græsted vandværk, hvilket
tilsammen giver 39.570 m3 vand. I forhold til det ud fakturerede vand for 2018 giver det et svind på 2,72%, hvilket er
et lille fald i forhold til 2017.
Sommeren i 2018 var meget solrig og med meget lidt nedbør. Det betød at græsplænerne udtørrede og var kedelige
at kigge på – de fleste steder. Vi fandt en lækage på vores ledningsnet ved Gydeparken, hvor græsset var grønt i
sommer 2018. Det kan være med til at forklare vores svind på de 2,72%, som bestyrelsen finder acceptabelt.
Det har ellers driftsmæssigt været et roligt år.

Nye vandmålere:
I løbet af forår/sommer 2018 er alle vandmålere blevet udskiftet til Kamstrup vandmåler, som kan aflæses
elektronisk. En stor tak til Henrik og Karsten for en succesfuld udskiftningen. Ændringen har også betydning for vores
administrative processer, som er blevet tilpasset.
Henrik har lavet løbende elektroniske aflæsninger, og har i den forbindelse i 2018 fundet 4 lækager hos medlemmer,
som er blevet kontaktet med henblik på udbedringer.
Der skal i den forbindelse gøres opmærksomt på, at ansvaret for vandspild f.eks. ved en skjult rørskade fortsat er
medlemmernes. Esbønderup Vandværk eftergiver ikke vandafgiften ved vandlækage hos det enkelte medlem.

Region Hovedstad – klor fund (TCE):
I foråret 2018 blev jeg som formanden kontaktet af Region hovedstaden, idet de havde observeret klor opløsning
(TCE) i en af vores borings vandprøver. Vandprøven viste TCE på 0,15, hvilket er langt under bagatelgrænsen på 1,0,
men idet Region hovedstaden har konstateret 2 forurenede grunde på Gillelejevej i grænseområdet til vores
boringer, blev der på Region Hovedstadens regning fortaget ekstra analyseprøver på vores 3 boringer. De ekstra
analyser viste, at vi forsat havde TCE i en af boringerne på 0,15. Det konstaterede TCE kan ikke spores ude hos
forbrugerne, men kun ved vandprøver ved den ene boring.

Konklusionen blev, i samarbejde med Gribskov kommune, at Esbønderup Vandværk har indført skærpet overvågning
på TCE i vores boringsanalyser, dvs. hyppigere TCE vandanalyser ved vores boringer.

Risikobaseret vandanalyser:
Esbønderup Vandværk har i 2018 fået udarbejdet et risikobaseret vandanalyser program, som erstatning for de
tidligere Standard analyse pakke. Det nye analyse program er godkendt af Gribskov kommune. I den forbindelse skal
det også nævnes, at Esbønderup har skiftet leverandør, således at det er firmaet DONS som fremover foretager
vores vandanalyser.
Grundlæggende er det bestyrelsens holdning, at vi fortrækker ekstra vandprøver for at eliminere evt risiko og tvivl.
Vi har således også fået taget ekstra vandprøver for at konstatere, at vi ikke har det i medierne omtalte DMS i vores
vand.
Vi kan konstatere at den øgede fokus på - og behov for undersøgelser af vores vand, også øger vores omkostninger
til analyseprøver, - og at en evt. ny boring måske også er kommet tættere på. Det vil I kunne se i vores budgetter og
regnskaber i de kommende år.
Det er vores mål at sikre rent drikkevand til vores medlemmer nu - og i fremtiden.

Konvertering af selskabsform fra I/S til A.M.B.A.
På den ekstraordinær generalforsamling, afholdt den 13. september 2018, blev det enstemmigt vedtaget, at
konvertere selskabsform fra I/S til A.M.B.A. Samtidig blev nye vedtægter for Esbønderup Vandværk A.M.B.A
vedtaget. Som en konsekvens heraf har Esbønderup Vandværk A.M.B.A også efterfølgende fået godkendt et nyt
regulativ hos Gribskov kommune. Der er ikke sket principielle ændringer i forhold til det tidligere regulativ, men
redaktionelle præciseringer.
Når det er lykkes at gennemføre ændring af selskabsform fra I/S til A.M.B.A problemfrit og uden omkostninger for
vandværket, skyldes det i høj grad udnyttelse af kompetencerne i bestyrelsen, og et godt samarbejde med eksterne
interessenter. Sammensætning af kompetencerne i bestyrelsen er ikke uvæsentligt.
I den forbindelse vil jeg gerne takke Peder Lund, som deltog i eksternt sparring i dele af processen. I bestyrelsen vil
jeg især gerne takke Ole Andersen, for de mange drøftelser og e-mail vi har haft, for at sikre en god proces og et godt
resultat.
Tak til hele bestyrelsen - og tak til alle medlemmerne for opbakning til ændring af selskabsform.

Vandet dag 22 marts 2019.
Esbønderup vandværk støtter kampen mod pesticider, og opfordrer forbrugerne til at droppe pesticiderne i haven,
og passe på vores alles grundvand og drikkevand.
I morgen er det vandets dag, hvor Gribskov kommune har taget flere initiativer til at markere vandets dag. I kan
læse mere herom på vores hjemmeside.

Tak:
Til sidst vil jeg sige vandværkets medlemmer og ikke mindst bestyrelsen tak for et godt og positivt samarbejde, som
jeg håber kan fortsætte i den bestyrelse, der sidder efter denne generalforsamling.
Tak for ordet - og tak for jeres opmærksomhed.
Erik Andersen, Formand

