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Beretning for året 2020
Jeg bliver nødt til at gentage mig selv, selvom det kan lyde lidt trivielt. Jeg vil begynde med en konstatering.
Vi har et velfungerende vandværk, som leverer fremragende rent og godt vand til en fornuftig pris.
Og vi har nok af det. Det synes jeg godt vi kan være stolte over. For det er jo vores vandværk. Der
er 278 forbrugere tilsluttet vandværket, og det er os forbrugere, der ejer værket. Ikke et eller andet anonymt stort kommunalt aktieselskab, som ikke er lokalt forankret. Vores vandværk er ægte
lokal demokrati.
I 2020 fakturerede Sletterhage Vandværk 12.741 m3 vand til forbrugerne og indkøbte 13.381 m3.
De tilsvarende tal for 2019 var henholdsvis 10.306 m3 og 11.141 m3. Som det fremgår af tallene er
der balance mellem forbrug og indkøb. Vi har haft travlt og solgt ca. 20% mere vand end året før.
Sommerhusene har været meget benyttet i 2020 – folk er taget i corona-hi herude. Vi har aldrig
tidligere set så mange sommerhuse beboet over sommeren og efteråret.
Vandværket har i årets løb fået 5 nye tilslutninger, så vi nu er 278 andelshavere. Vores ledningstab
er på ca. 5%, stadig pænt under normgrænsen på 10%. Vi overvåger løbende vores ældre ledninger tilbage fra omkring 1970. De har efterhånden en alder, hvor udskiftning kan blive aktuel. I de
kommende år vil vi se på, om det er hensigtsmæssigt at udskifte og omlægge nogle af disse ledninger, selvom der normalt regnes med en levetid på op til 70 år på vandledninger. Vi arbejder stadig
med overvejelser om at nedlægge det gamle vandværk og flytte hoved- og forsyningsledningen
over i Capellavej/Apollovej/Sletterhagevej. Vi afsætter beløb til ovennævnte formål i vores investeringsplaner.
Også i 2020 konstaterede vi i forbindelse med vores regelmæssige aflæsninger og information fra
vores overvågningssystem på produktionsvandværket et unormalt vandforbrug hos enkelte forbrugere, som vi gjorde de pågældende forbrugere opmærksom på. Et toilet, der løber eller en
udendørs vandhane, som ikke er lukket koster nemt mellem 15 og 25 m3 i døgnet. Jeg har lavet et
forsøg. Med en fuld åbnet hane varer det ca. 20 sekunder at fylde en 10 liters vandkande. Det
svarer til mellem 40 og 50 m3 på et døgn. Der findes en oversigt på hjemmesiden, som viser hvor
meget vand løber gennem selv små huller. Kig på Sletterhagevand.dk under fanen ^gode råd^. Og
så det sædvanlige gode råd: HUSK AT LUKKE FOR VANDET I MÅLERBRØNDEN, NÅR MAN IKKE ER I
SOMMERHUSET – DET GÆLDER BÅDE SOMMER OG VINTER. OG HUSK AT HOLDE MÅLERBRØNDEN LUKKET.
Den elektroniske registrering af vores ledningsnet fungerer perfekt. Vi har foretaget en elektronisk
indmåling af samtlige målerbrønde. Det er nu meget enkelt at aflevere ledningsoplysninger til entreprenører m.v., som har oplysningen inden for maksimalt ½ time, fra de har forespurgt. Der ligger et link på hjemmesiden, så alle her kan se, hvor vores vandledninger løber. Så på det punkt har
vi været på forkant. Fra hjemmesiden kan man via et link til portalen MIT DRIKKEVAND følge kvaliteten af vores vand.
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Vandværkets økonomi er god. Regnskabet viser et overskud på ca. 15 t.kr. Dette skal ses i forhold
til et budgetteret overskud på ca. 1.000.kr. I 2019 var resultatet et minus på ca. 15 t.kr. Resultatet
før afskrivninger viser et overskud på ca. 98 t.kr.
Årets overskud er fremført i status og tillagt egenkapitalen, som herefter udgør ca. 1.134 t.kr. De
nærmere detaljer gennemgås under fremlæggelsen af regnskabet.
Vores vandpris er blandt de laveste på Helgenæs. Omkostningerne for en gennemsnitforbruger
som bruger ca. 40 m3 vand er ca. 1.350 kr. pr. år.

Helgenæsvand
Fællesvandværket (Helgenæsvand) udpumpede i året 2020 27.365 m3 vand fordelt med 13.381 m3
til Sletterhage Vandværk og 13.985 m3 til Esby Vandværk, hvilket sammenlignet med tilsvarende
forbrug i 2019 på 23.208 m3 svarer det til en stigning på knapt 20%.
Vores vand er af fremragende kvalitet. Det seneste års mange meldinger om belastning med pesticidrester i vandet berører ikke vores vand. Vort indvindingsopland er godt beskyttet, så vi er heller
ikke påvirket af den løbende debat om de såkaldte BNBO områder. Vi tester løbende for alle de
nye pesticidrester, som myndighederne kræver. Der findes ikke pesticider i vores vand.
På kommunalt plan er man i øjeblikket i gang med at udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af
grundvandet. Planen ligger klar og er pt. i høring indtil 19.06. med henblik på vedtagelse i Byrådet
snarest derefter. Som planen ser ud lige nu, bliver Helgenæsvand ikke pålagt at gennemføre indsatser til begrænset anvendelse af nitrat og sprøjtemidler. Og dermed bliver der heller ingen økonomisk belastning.
Økonomisk er fællesvandværket i god drift. Der er i 2019 et mindre underskud (nu hedder det underdækning) på ca. 10 t.kr. mod et overskud på ca. 46 t.kr. i 2019. De likvide beholdninger er ca.
300 t.kr.
Investeringsprojektet blev endeligt igangsat i foråret 2020.




1. fase – Overdækning af rentvandstanken med en bygning til etablering af hygiejnezoner,
materialedepot og mødefaciliteter – blev færdig i efteråret og har kostet ca. 500 tkr. De løbende resultater i 2018, -19 og-20 gør, at de investeringer, vi hidtil har gennemført, har
kunnet betales af Helgenæsvands likvide formue.
2. fase, som omhandler renovering at ind- og udpumpningsanlæg er igangsat her i 2021.
Denne del vil belaste likviditeten hurtigere end oprindelig beregnet, da vi har været nødt til
at fremskynde renoveringen af boringer og indpumpningsanlæg. Derfor vil Helgenæsvand
opkræve en forhøjet vandpris til distributionsvandværkerne i 2021. Dette vil ikke berøre
vandprisen til forbrugerne i Sletterhage Vandværk, da vi betaler forhøjelsen af vores formue.
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Samarbejde mellem vandværkerne på Helgenæs.
På dette område er der ikke nyt at berette i forhold til sidste år. Vi er stadig positive for et samarbejde, men afventer et udspil fra de øvrige vandværker.

Fremtiden
Sidste år sagde jeg følgende:
Der er stadig fra kommunens side et klart ønske om, at Helgenæsvand fusionerer med Sletterhage
Vandværk og Esby Vandværk til et vandværk. Det er stadig min holdning, at vi bør gennemføre en
sådan fusion snarest muligt. Imidlertid er der i øjeblikket ikke opbakning hertil i Esby Vandværk. Så
for nærværende kommer vi desværre ikke videre.
Det gælder stadigvæk.

Afslutning
Lad mig slutte min beretning med at konstatere, at vi har et velfungerende og vel vedligeholdt
vandværk, som vi løbende vedligeholder og passer godt på. Vi har rent vand af høj kvalitet og med
en god smag. Vandværkets økonomi er i orden.
Til slut tak til vores vandværkspasser Mogens Vognsen, som passer vores vandværk på fortrinlig
vis; til vores entreprenør Peter Hvid Laursen/Thomas Hvid Laursen for solidt arbejde ved omlægning af vores ledninger og ikke mindst til mine kolleger i bestyrelsen, Jørn Glad og Susanne Grønvaldt samt vor afgåede suppleant Troels Moll, som har solgt sit sommerhus, for et engageret arbejde og et godt samarbejde i det forløbne år.
Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen og håber på dennes godkendelse.
Den 22. maj 2021.
Sven Weel Jensen, Formand
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