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Andelsselskabet 

Bjert – Stenderup Vandværk 
Generalforsamling 

Torsdag den 7. april 2011, kl. 19.30 
Sdr. Bjert Kro 

 

 

Dagsorden: 
1: Valg af dirigent.  

 

2:  Beretning for det forløbne regnskabsår - 2010. 

 

 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

 

4: Fremlæggelse af budget for 2011. 

 

5: Indkomne forslag. Ingen. 

 

6: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.  

 På valg: Torsten Reffstrup - Elsebeth Jørgensen - Bent Sørensen  

 

7: Valg af  suppleanter 

 På valg: Annette Jensen - Jesper Kristensen 

 

8: Valg af 2 revisorer + suppleant. 

 På valg: Leif Petersen - Jette Hvidtfeldt. 

 

9: Valg af ekstern revisor. 

 Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  

 

10: Eventuelt 
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BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2010 
 

TIL GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2011. 

Der har været nogle småreparationer samt  de 
normale serviceopgaver på hovedmåler, tryk-
luftsanlæg og affugter. 
Ligeledes har vi kørt slam væk fra slambassin. 
• Værket har kørt uden større problemer. 

• Vi overholder stadig vores målsætningen om, 
at indholdet af mangan og jern skal være un-
der detektionsgrænsen (ikke målelig). 

• Filteranlægget har nu nået en tilstand, så vi 
udskifter det i 2011. 

VVÆRKETÆRKET.. 

LLEDNINGSNETTETEDNINGSNETTET.. 
Der har været 13 tilslutning i året.  
Vi har etableret forsyningsledning til Stenderup, 
i arealet for cykelstien, samt ændret forsyningen 
til forbrugerne på Stenderupvej indtil Hund-
borgvej. 
Ligeledes har vi etableret forsyning til første del 
af Vesterskovvej. 
 

 
Antallet af reparationer har ligget på ca. 12 for-
delt i hele forsyningsområdet. 
Vi har udvidet forsyningsområdet, så det næ-
sten dækker hele Stenderup-halvøen. 
Kortet angiver området, antal enkeltindvindin-
ger samt nuværende ledningsnet. 
 

Reparationer. 
Antallet af reparationer på stik- og hovedlednin-
ger har været ca. 12 i løbet året.  
Med ca. 36 km ledningsnet og en forventet le-
vetid på 75 år, skal vi udskifte ca. 0,5 km. hvert 
år, hvilket vi dog ikke har gjort i år. 
Ledningsnettet er dog etableret inden for de se-
neste ca. 40 år, med en stor andel inden for 25 
år. Vi er ikke klar over om vi har helt gamle 

ledninger tilbage fra før 1965. 
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Spildet i ledningsnettet er kommet ned på et 
urealistisk lavt niveau.  
Årsagen kan være periodiseringer af aflæsnin-
gerne, da de aflæses over flere måneder. 

Vi er stadig meget glade for alle henvendelser  
om unormale våde "pletter" eller hvis der ob-
serveres støj i rørene. Så kan vi undersøge om 
der er tale om en evt. utætheder.  

SSPILDPILD  II  LEDNINGSNETTETLEDNINGSNETTET 

PPRODUKTIONRODUKTION 

Spild i ledningsnet m.m.

i % af udpumpet vandmængde
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Produktionen er opgjort for både Stenderup og 
Agtrup/Bjert, selv om sammenlægningen først 
fandt sted i juni måned.  
Vandværket i Stenderup lukkede ned i starten af 
november, hvorefter alt vand er kommet fra 
værket i Agtrup.   

Figuren viser antal forbrugere og antal m³ vand 
leveret samt indvundet. 
Forbrugersammensætning og forbrug er de op-
lysninger der sendes til Kommunen for statistik. 
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Uddrag af de seneste analyser er vedlagt som 
bilag på næste side. 
Som det fremgår heraf, er kvaliteten i orden. 
Som tidligere nævnt, kan vi ikke mere måle 
indholdet af jern og mangan i drikkevandet. 
Der er heller ikke påvist pesticider eller andre 

miljøfremmede stoffer, og bakteriologisk er 
vandet også i orden. 
Vi kan konstatere, at vi har noget godt og sundt 
drikkevand. 
Vandets hårdhed er: 14,8° dH—temmelig 
hårdt vand 

VVANDAND  KVALITETENKVALITETEN  

Analyser på Internettet. 
Forbrugerne kan selv følge med i alle analyserne på Internettet.  
Gå ind på www.bjertvand.dk  - gå ind på vandkvalitet. 
Der vises en side med udvalgte parametre svarende til den på næste side. Ligeledes kan alle øvrige 
analyser udtaget på vandværket og fra boringerne, kan hentes frem på siden. 
Det er muligt at se grafer over udviklingen for hver enkelt parameter og der er en forklaring til hvad 
stoffet betyder og hvor det stammer fra. 

Grafen er fra hjemmesiden, og viser jern indholdet —afgang vandværk.  
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Der har været en forøget mødeaktivitet i årets 
løb, grundet sammenlægningen af Agtrup/Bjert 
og Stenderup vandværker. I alt 8 bestyrelses-
møder siden sidste generalforsamling samt en 
ekstraordinær generalforsamling. 
Bestyrelsen som består af Carl Erik Skov, Else-
beth Jørgensen, Bent Sørensen, Peter Ring og 
Torsten Reffstrup, og konstituerede sig efter 
sidste generalforsamling med Torsten Reffstrup 

som formand og sekretær.   
Ifm sammenlægningen er der udpeget 2 perso-
ner til bestyrelsen fra Stenderup. Det er Eli Jep-
sen og Finn Holdt. 
 
Frode Lund Jensen er daglig leder af drift og 
administration. 
Carl Erik Skov passer vandværket.  

AADMINISTRATIONDMINISTRATION..  

Vi har stadig tegnet forsikringer via 
"Vandværksforeningen", som omfatter 

Lovpligtig arbejdsskade; Erhvervs- og produkt-
ansvar; Erhvervs-allrisk for bygninger + maski-
ner + inventar; Bestyrelsesulykke; Bestyrelses-

Forsikringer 

Kontrollens formål er at sikre en korrekt afreg-
ning af forbruget. 
Der er foretaget stikprøve kontrol af et parti må-
lere i 2010, og vi kan konstatere, at den type vi 
bruger er ”langtidsholdbar”.  
Vi har indtil nu ikke haft et parti der er blevet 
kasseret. Dette er en stor besparelse. 

Manualen for kontrol af vandmålere, som be-
skriver hvordan det foregå hos os, kan rekvire-
res. 
Med de nye regler må målerne kun sidde i 6 år 
før kontrol. Til gengæld må resultatet fra et par-
ti overføres på andre identiske partier. Det giver 
endnu en besparelse hvis målerne er driftssikre 

Kontrol af vandmålere i drift. 

Vi er medlem af  "Danmarks Private Vandvær-
ker", der varetager de private vandværkers inte-
resser over for myndigheder m.v., samt virker 
som rådgiver i vandværksspørgsmål. 

Vi er medlem af  Vandrådet for Kolding kom-
mune, som er et samarbejdsorgan for alle vand-
værker i kommunen. 

Medlemskaber 

Årets samlede driftsresultat viser et overskud på 99.352 kr. Det er fremkommet som et overskud fra 
Stenderup og et underskud fra Bjert. Indtægterne fra Stenderup omfatter dog 5 kvartaler grundet op-
hør. 
Grafen på næste side viser hvad forbrugernes penge går til. 
Bestyrelsen betragter resultatet som tilfredsstillende. 

ØØKONOMIKONOMI..  

Takster 

Taksterne i Stenderup og Agtrup/Bjert harmo-
niseres i 2011. I Stenderup mindskes både m³-
prisen og det faste bidrag. I Agtrup/Bjert øges 
det faste bidrag lidt. 
  

Pris pr. m³ = 5,00 kr. 
Fast afgift normal: 412,- kr. 
Det giver en forbrugerpris på i alt: 
12,50 kr. / m³ og 590,- kr./år 
 



Bjert—Stenderup Vandværk      Beretning  for 2010 

Side 7  

DDETET  KOMMENDEKOMMENDE  ÅRÅR  

Vi forventer kun få  tilslutninger i 2011, selv 
om vi starter med at lægge forsyningsledninger 
ud i det åbne land. 
 
Vi er startet på at lægge ledning til Vesterskov-
vej, og fortsætter resten af vejen i år. 
 
Ledning til Frydenborgvej igangsættes, og vi 
lægger også ud til de områder hvor der er ønske 
om tilslutninger.  
Samlet budgetterer vi med ledningsarbejder på 
ca. 2,5 mill. 
 
Renovering af det gamle ledningsnet vil blive 
udført i det omfang der opstår skader. 
 
Alle målere skal skiftes i Stenderup. I den for-

bindelse ønsker vi at montere fjernaflæsning på 
forbrugsmålerne. Hvis ikke vi når det i 2011 
bliver det først i 2012. Efterfølgende fortsætter 
vi i resten af området, hvis ellers systemet lever 
op til forventningerne. Her er alle målere forbe-
redt til fjernaflæsning. 
 
På vandværket udskifter vi som nævnt filteran-
lægget. 
 
Samlet regner vi med store investeringer i de 
kommende år, hvilket afspejler sig i budgettet 
for 2011 på afskrivninger. 
 
Finansieringen klarer vi ved træk på de likvide 
midler. 

Bestyrelsen. 

FORBRUGERRÅD:   
Havevanding. Vand kun om aftenen hvor fordampningen er mindst = du får mest for dine penge. 

Udgifternes fordeling inkl. moms og vandskat i 2010
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Hvad gik forbrugernes penge til i 2010 ? 
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DriftsregskabDriftsregskabDriftsregskabDriftsregskab    

SpecifikationerSpecifikationerSpecifikationerSpecifikationer    
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BalanceBalanceBalanceBalance    
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