
Bestyrelsens beretning 2020 

I 2020 har vi haft 97 forbrugere og vi har udpumpet små 8.000 m2 vand. 

2020 har været et underligt år for alle og ikke mindst for vandværket på grund af Corona. 

Vi har fået sat nye vandmålere op, så alle på nær en, er overgået til automatisk aflæsning. Det voldte lidt 

problemer på campingpladsen, da det var en helt anden måler end de andre der skulle bruges, samt vi 

havde et mindre brud i forbindelse med udskiftningen af denne vandmåler.  Vi har været rundt sammen 

med Havnsø vandværk og aflæse alle målere og dette gik problemfrit.  

Vi har en enkelt måler, der ikke er udskiftet, målerbrønden ligger langt inde på forbrugerens grund, den 

burde ligge i skellet, så i forbindelse med udskiftningen, ville vi flytte målerbrønden til skellet, men vi kan 

desværre ikke finde stikledningen hvor den går på hovedledningen, for de tegninger der ligger på serveren 

passer desværre ikke i dette tilfælde, der har været gravet en hel dag uden at finde denne, så indtil videre 

er den sat lidt på standby. 

Microwa som nu tager sig af vores registrering af vandforbrug og udskrivning af regninger, kunne berette at 

der var store udsving i, hvad målerne stod på og det faktiske forbrug, hvordan denne fejl har sneget sig ind, 

kan vi kun gætte på, måske har brugere bare gætte på deres forbrug eller der er lavet et skønnet forbrug, 

der ikke har passet, så der var flere forbrugere, der havde penge til gode. 

Vi har sammen med Microwa lavet en hel klar procedure for betaling af regninger og restancer, dette har 

medført, at vi for første gang, i min tid som formand, ikke har nogen restancer. 

Der har været solgt rigtig mange sommerhuse det sidste år, og vi er blevet anbefalet af Microwa, at få en 

flytte opgørelse påført vores takstblad, i lighed med Havnsø vandværk, da vandværket ellers selv kommer 

til at betale for disse flytte meddelelser. 

Vi havde nogle gamle værdipapirer på små 10.000 kr. som vi blev anbefalet at sælge, da det ikke mere var 

påkrævet at have disse. De er solgt og pengene er gået ind på vores konto. 

Vores takstblad er blevet opdateret og synkroniseret med Havnsø´s takstblad og priserne vil over en 

periode blive tilnærmet hinanden. 

Vi har tidligere haft delt en server på Aura, sammen med andre lokale vandværker, til vores rørføring. Vi 

har nu fået vore egen server platform, da det var billigst, så man nu direkte kan gå ind og se, hvor vores 

rørføring ligger. 

Vores sammenlægning med Havnsø vandværk har trukket lidt ud, bl.a. fordi det ikke har været muligt at 

mødes fysisk på grund af forsamlingsforbuddet. Kalundborg kommune har godkendt en sammenlægning, 

men der er stadig mange uafklarede spørgsmål om, hvordan dette skal gøres i praksis, men der bliver 

arbejdet på sagen. 

I forbindelse med sammenlægningen med Havnsø eller bare i al almindelighed tænkte vi, at det kunne 

være hyggeligt, at lave vandværksgrunden om til en blomstereng/plet, både til gavn for øjet, miljøet men 

ikke mindst til gavn for vores biodiversitet, som har brug for lidt hjælp. 
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