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Beretning for året 2016 

I 2016 fik Sletterhage Vandværk leveret 11.604 m3 fra fællesvandværket. I 2015 fik vi 

leveret 11.755 m3. Så dette niveau ser ud til at være niveauet for andelshavernes 

forbrug. 

I 2016 blev der faktureret 10.693 m3 vand til forbrugerne og indkøbt 11.604 m3. De 

tilsvarende tal for 2014 var henholdsvis 9900 m3 og 11.755 m3. Som det fremgår af 

tallene er der balance mellem forbrug og indkøb, når der tages hensyn til lednings-

tabet, som er på knapt 10%, hvilket er inden for det normerede.  

At vort ledningstab ligger så forholdsvis tæt på normgrænsen giver imidlertid anled-

ning til overvejelser om renovering af ledningerne. Vi har en del ældre ledninger, 

som ligger uhensigtsmæssigt ind over privat grund. Disse ledninger planlægger vi på 

sigt flytte til mere hensigtsmæssige placeringer. Vi vil således i vore investeringspla-

ner afsætte beløb til dette formål. 

Vi har nu i 2 år anvendt elektroniske vandmålere og har kun gode erfaringer med 

dem. Aflæsningen sker som sædvanligt i forbindelse med efterårsferien. Også i 2016 

konstaterede vi afvigelser, som vi gjorde de pågældende forbrugere opmærksom på.  

Den elektroniske løsning med registrering af vort ledningsnet fungerer perfekt. Den 

gør det enkelt at aflevere ledningsoplysninger til entreprenører m.v. Der ligger et 

link ind på hjemmesiden, så alle her kan se, hvor vore vandledningerne løber. 

Vandværkets økonomi er acceptabel. Regnskabet viser et underskud på ca. 65.000 

t.kr. Dette skal ses i forhold til et budgetteret underskud på ca. 74. t.kr. og et resul-

tat i 2015 på minus 85 t.kr. I forhold til forrige års regnskab ser vi en forbedring på 

ca. 20.000 t.kr. Resultatet før afskrivninger viser det et overskud på ca. 10.000 kr. 

Årets underskud er fremført i status og fradraget i egenkapitalen, som herefter ud-

gør 1.135 t.kr. De nærmere detaljer gennemgås under fremlæggelsen af regnskabet.  

Vor vandpris er blandt de laveste på Helgenæs. Omkostningerne for en gennemsnit-

forbruger som bruger ca. 40 m3 vand er ca. 650 kr. pr. år.  

Hjertestarteren 

Vandværkets hjertestarter har heldigvis ikke været i brug i det forløbne år. Den er 

der stadigvæk til rådighed på Sandballegård.  
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Helgenæsvand 

Fællesvandværket (Helgenæsvand) udpumpede i året 2016 23053 m3 vand fordelt 

med 11.443 m3 til Sletterhage Vandværk og 11.610 m3 til Esby Vandværk, hvilket 

sammenlignet med tilsvarende forbrug i 2015 ligger inden for årsvariationen.     

I december måned 2016 gennemførtes de lovpligtige analyser, der desværre viste 

en mindre forurening med coliforme bakterier. Årsagen var reparationsarbejde i 

forbindelse med sløjfningen af boring 2, som var faldet sammen. Problemet blev 

hurtigt løst, og vi kom i løbet af meget kort tid tilbage til vort normalt fine drikke-

vand  

Vi er i øjeblikket i gang med en samlet vurdering af fællesvandværkets tilstand. 

Rentvandstanken skal renoveres, og samtidig vil vi indføre hygiejnezoner. 

Økonomisk er vandværket i god drift. Der er i 2016 et overskud på ca. 25 t.kr. mod 

et underskud på ca. 20 t.kr. i 2015. Fællesvandværkets egenkapital er på knapt 820 

t.kr. Den foreløbige investeringsplan løber op i c. 400 tkr. 

Jeg nævnte forrige år, at myndighederne stille stadig større krav til vandværkerne på 

Helgenæs. Man lægger op til en større grad af samarbejde mellem vandværkerne og 

det er stadig hensigten at vandværkerne bør arbejde hen mod en fusion af vand-

værkerne på Helgenæs til et eller 2 selskaber med et formindsket antal kildepladser.  

Afslutning 

Lad mig slutte min beretning med at konstatere, at vi har et velfungerende og vel 

vedligeholdt vandværk, som vi passer godt på. Vi har rent vand af høj kvalitet og 

med en god smag. Vandværkets økonomi er i orden. 

Til slut tak vores samarbejdspartner Mogens Vognsen, som passer vort vandværk på 

fortrinlig vis, til vores entreprenør Peter Hvid Laursen for solidt arbejde ved omlæg-

ning af vore ledninger og ikke mindst til mine kolleger i bestyrelsen, Troels Moll og 

Susanne Grønvaldt for et engageret arbejde og et godt samarbejde i det forløbne år. 

Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen og håber på dennes god-

kendelse. 

Den 3. juni 2017. 

Sven Weel Jensen, Formand 


