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Beretning for året 2017 

I 2017 fik Sletterhage Vandværk leveret 11.022 m3 fra fællesvandværket. I 2016 fik vi leveret 

11.604 m3. Så dette niveau ser ud til at være niveauet for andelshavernes forbrug. 

I 2017 blev der faktureret 9.718 m3 vand til forbrugerne og indkøbt 11.022 m3. De tilsvarende tal 

for 2016 var henholdsvis 10.693 m3 og 11.604 m3. Som det fremgår af tallene er der balance mel-

lem forbrug og indkøb, når der tages hensyn til ledningstabet, som er på knapt 10%, hvilket er in-

den for det normerede. Den lidt større forskel i år skyldes en justering af tallene i forhold til en 

periodisering i regnskabet. 

At vort ledningstab ligger så forholdsvis tæt på normgrænsen giver imidlertid anledning til overve-

jelser om renovering af ledningerne. Vi har en del ældre ledninger, tilbage fra omkring 1970. De 

har således en alder, hvor udskiftning kan blive aktuel. Nogle af dem ligger samtidig uhensigts-

mæssigt ind over privat grund. Disse ledninger planlægger vi på sigt flytte til mere hensigtsmæssi-

ge placeringer. Ligeledes overvejer vi at nedlægge det gamle vandværk og flytte hovedledning og 

forsyningsledning over i Capellavej/Apollovej/Sletterhagevej. Vi afsætter beløb til dette formål i 

vore investeringsplaner. 

Vi har nu i 3 år anvendt elektroniske vandmålere og har kun gode erfaringer med dem. Aflæsnin-

gen vil i 2018 ske ved årsskiftet til 2019. Også i 2017 konstaterede vi afvigelser, som vi gjorde de 

pågældende forbrugere opmærksom på. Og så det sædvanlige gode råd: HUSK AT LUKKE FOR 

VANDET, NÅR MAN IKKE ER I SOMMERHUSET – DET GÆLDER BÅDE SOMMER OG VINTER. 

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 på hjemmesiden, så alle 

her kan se, hvor vores vandledninger løber. Fra 2019 er det et krav til alle vandværker at man har 

elektronisk ledningsregistrering, så på det punkt har vi været på forkant. 

Vandværkets økonomi er acceptabel. Regnskabet viser et underskud på ca. 19 t.kr. Dette skal ses i 

forhold til et budgetteret underskud på ca. 28 t.kr. og et resultat i 2016 på minus 64 t.kr. I forhold 

til forrige års regnskab ser vi en forbedring på ca. 45 t.kr. Resultatet før afskrivninger viser et over-

skud på ca. 64 t.kr. 

Årets underskud er fremført i status og fradraget i egenkapitalen, som herefter udgør 1.116 t.kr. 

De nærmere detaljer gennemgås under fremlæggelsen af regnskabet.  

Vor vandpris er blandt de laveste på Helgenæs. Omkostningerne for en gennemsnitforbruger som 

bruger ca. 40 m3 vand er i 2018 ca. 1.355 kr. pr. år.  

Hjertestarteren 

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

rådighed på Sandballegård.  

Helgenæsvand 
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Fællesvandværket (Helgenæsvand) udpumpede i året 2017 22.782 m3 vand fordelt med 11022 m3 

til Sletterhage Vandværk og 11760 m3 til Esby Vandværk, hvilket sammenlignet med tilsvarende 

forbrug i 2016 ligger inden for årsvariationen.     

Vi arbejder stadig på renoveringen af Fællesvandværket. Projektet er så langt, at vi efter sommer-

ferien regner med at indhente tilbud på tilbygningen, så vi kan indføre hygiejnezoner. Når det er 

færdigt skal vi i gang med at renovere maskinparken, så vi inden for en kortere årrække har et 

moderne opdateret vandværk. 

Økonomisk er vandværket i god drift. Der er i 2017 et underskud på ca. 63 t.kr. mod et overskud 

på ca. 25 t.kr. i 2016. Afvigelsen er hovedsageligt begrundet i udarbejdelsen af en handlings- og 

strategilan. Fællesvandværkets egenkapital er på knapt 800t.kr. De likvide beholdninger er ca. 600 

tkr. Den foreløbige investeringsplan løber op i ca. 900 tkr. 

Fusion af vandværkerne. 

Jeg nævnte forrige år, at myndighederne stiller stadig større krav til vandværkerne på Helgenæs. 

Det er kommunens plan at lægge op til en større grad af samarbejde mellem vandværkerne. De 5 

vandværker omkring Stødov og Fejrup er slået sammen til Stødov Vandværk. Der er også fra 

kommunens side et klart ønske om at Helgenæsvand – vort fællesvandværk – fusionerer med Slet-

terhage Vandværk og Esby Vandværk til et vandværk. Det er min holdning, at vi bør arbejde for at 

gennemfør en sådan fusion snarest muligt. Jeg håber generalforsamlingen gennem godkendelsen 

af denne beretning, vil bakke op om dette. 

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. Vandvær-

kets 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 omlægning af vore ledninger og 

ikke mindst til mine kolleger i bestyrelsen, Troels Moll og Susanne Grønvaldt for et engageret ar-

bejde og et godt samarbejde i det forløbne år. 

Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen og håber på dennes godkendelse. 

Den 19. maj 2018. 

Sven Weel Jensen, Formand 


