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Bestyrelsesberetning 2019/2020 og 2020/2021 

Bestyrelsen, og dennes sammensætning 

Årene 2019 og 2020 har driftsmæssigt været uden de store udfordringer, men bød på en del uro i 
bestyrelsen, da flere medlemmer valgte at stoppe/udtræde af bestyrelsen. 

Det efterlod et tomrum og en del ekstraarbejde til de resterende bestyrelsesmedlemmer. 

Vores gamle formand, Søren Groth Therkelsen, valgte at forlade formandsposten pr. 31. december 
2019. Ann Nielsen (Kasserer) og Benjamin Nielsen (Vandværkspasser), valgte at udtræde af 
bestyrelsen pr. 31. december 2020. Derudover valgte Bettina Godborg (Suppleant), at stoppe 
samme dag. 

Vi ville, hvis forholdene havde været til det – gerne have sagt en stor tak til deres arbejde og 
indsats.  

Heldigvis er der god interesse for vandværket, og derfor var det også glædeligt, at Martin Ravn 
Lindhart gerne ville træde til som ny kasserer. 

Bestyrelsesarbejdet samt møder 

Vi har haft en del bestyrelsesmøder de sidste to år, både fysiske møder og møder online grundet 
Covid-19 situationen. Derudover har der været en hel del mail – og telefonkontakt. 

Vi har i 2020 forgæves forsøgt at afholde Generalforsamling flere gange, men hver gang har 
restriktioner gjort, at vi helt har måtte aflyse GF i 2020. 

Så nu tager vi chancen! 

Vi har haft nogle interessante emner op at vende i bestyrelsen, bla. hvad der skal ske når vores 
mangeårige vandværkspasser, Kaj Madsen, ikke ønsker at være med mere.  Derudover har vi 
været med på en lytter, når de tre vandværker, Torkilstrup/Lillebrænde, Eskilstrup og Gundslev, 
har haft møder omkring en mulig ringforbindelse, samt muligt samarbejde/sammenlægning grundet 
Torkilstrup/Lillebrændes behov for mere vand, efter de overtog Maglebrændes forbrugere. Vi har 
dog konkluderet, at det ikke er interessant for vores del at indgå i et sådant samarbejde , da vi ikke 
har overkapacitet i vandværket, og samtidig synes, at vi har et ganske velfungerende vandværk 
der samtidig har en fin størrelse, og derfor ikke har behov for sammenlægning med andre.  

Men mere herom under selvstændigt punkt på dagsordenen. 

Driften af vandværket 

Vandværket har kørt upåklageligt, og Kaj har som altid haft helt styr på tingene, så der ikke opstår 
uforudsete forhindringer. Det kører bare med Kaj ved roret 😊. 
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Investeringer 

Vi har i 2020 udskiftet alle vandmålere i Sortsø og Skovby, da de var ved at overskride sidste 
holdbarhedsdato, som er 9 år. Derudover har vi, med baggrund i et uforklarligt vandspild, også 
udskiftet alle tre målere på vandværket. Alt dette har gjort, at det registrerede vandspild er 
minimeret (målerproblematik). Dvs. at vi oppumper lige så meget vand som vi leverer ud til vores 
forbrugere. 

Vi har dog et mindre spild, og kommer også til at kigge på udskiftning af nogle af de koblinger, der i 
sin tid blev brugt, når en forbruger skulle kobles på forsyningsledningen. De er af aluminium og er 
begyndt at tære op visse steder i sommerhusområdet pga. for meget salt i jorden. Så her er der en 
potentiel kilde til nyt vandspild som vi skal have gjort noget ved. Vi har valgt at begynde at udskifte 
dem løbende de kommende måneder/år, da det er en relativ stor udgift. 

Derudover skal brønden på forsyningsledningen op til Gundslev, udskiftes indenfor 1-2 år, da den 
er for lille og ikke lever op til nutidens krav. 

 

Antal forbrugere 

Vi er pt. 243 forbrugere koblet til vandværket. Det er stort set samme antal, som vi har været i 
mange år. Der er kommet en enkelt ny til, og en enkelt har fået nedlagt brønd grundet nedrivning 
af ejendom. 

 

Manglende aflæsninger af vandmålere 

Der var endnu engang en del forbrugere, der ikke fik aflæst deres vandmåler til tiden inden 31-12-
2020. Og det samme gjorde faktisk også sig gældende pr. 31-12-2019. Det er mellem 40 – 50, der 
hvert år mangler at aflæse. Der er en del i sommerhusområdet som ikke fik det gjort. Om det er 
fordi man tænker, at men hellere betaler de kr. 250,- det koster i gebyr at få vandværket til det, end 
starte bilen og bruge tid på at køre herned og aflæse, ved vi ikke. Der er også en del forbrugere i 
Skovby og Sortsø, som af en eller anden årsag heller ikke får det gjort. Det er lidt tankevækkende 
at så mange ikke får det gjort, når vi ikke er flere end 243 medlemmer. Det er altså 20% af os, som 
”glemmer” det. 

Vi skal derfor endnu engang henstille ti at man aflæser og indberetter sit forbrug. Tallene er ikke 
kun for vores skyld – men er en del af den indberetning der skal foretages til myndighederne. 

 

Indskudsbeviser 

Der er gang i salget af grunde/ejendomme specielt i sommerhusområdet, og det har afstedkommet 
et par ønsker om at få indløst de gamle indskudsbeviser. 

Indskudsbeviserne blev i sin tid (1991) udstedt da vandværket skulle samle kapital til opførelse af 
det nye vandværk. Dette indskud kan ikke indfries. Vandværket kan ikke, og må i øvrigt heller ikke, 
udbetale penge til vores medlemmer. Det står i vores vedtægter samt i Vandforsyningsloven. 

 


