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Beretning for året 2015 

I 2015 fik Sletterhage Vandværk leveret 11.755 m3 fra fællesvandværket. I 2014 fik vi leveret 10630 m3. Så dette ni-

veau ser ud til at være niveauet for andelshavernes forbrug. 

I 2015 blev der faktureret 9.900m3 vand til forbrugerne og indkøbt 11.755 m3. De tilsvarende tal for 2014 var hen-

holdsvis 9.710 m3 og 10.630 m3. Som det fremgår af tallene har vi haft et forholdsvist stort ledningstab. Dette bunder 

i, at en forbruger har haft et ledningsbrud på sin jordledning, hvilket har resulteret i et tab på ca. 630 m3. Forbrugeren 

kan i denne situation få godtgjort statsafgiften på det forbrug, der ligger over 300 m3 + normalforbrug. Betingelsen 

herfor er dog, at vandværket ikke opkræver betaling for det konstaterede merforbrug. Bestyrelsen har besluttet at 

imødekomme dette. Herefter er der fortsat balance mellem den vandmængde, vi fakturerer og den, vi indkøber. Vort 

ledningstab ligger inden for de normerede 10%.  

Som nævnt i beretningen forrige år er vores ledningsnet i en fornuftig stand. Vi har en del ældre ledninger, som er 

udført i hårde plastrør, og disse rør kan være sårbare, hvis der arbejdes med dem, eller hvis jorden sætter sig. Vi hol-

der løbende øje med disse ledninger og deres tilstand. 

2015 var det første år, hvor vi skulle benytte os af vore elektroniske vandmålere. Aflæsningen skete som sædvanligt i 

forbindelse med efterårsferien. Vi kunne ved aflæsningen konstatere nogle afvigelser, som de pågældende forbrugere 

blev gjort opmærksom på. Det var bl.a. herved, at vi fandt frem til ovennævnte vandspild. Vi fandt desuden en forbru-

ger, som havde et vandspild på over 200 m3, som forbrugeren dog i henhold til reglerne måtte betale. 

Vi har i 2015 fortsat processen med at få opdateret vores kortmateriale og lægge det over på en elektronisk løsning 

via firmaet Thvilum i Odder. Løsningen er nu så langt, at vi blot mangler de sidste ajourføringer. Vi har lagt et link ind 

på hjemmesiden, så alle her kan se hvor vore vandledninger løber. 

Også i vinteren 2014/15 havde vi frostperioder, og enkelte sommerhusforbrugere oplevede frostskader og sprængte 

vandrør. Jeg vil derfor – som sædvanligt – benytte lejligheden til at minde om, at det er en rigtig god ide at lukke for 

vandet på stophanen, når man ikke er i sit hus gennem længere tid, uanset om det er sommer eller vinter. Det er for-

bundet med omkostninger for vandværket hver gang, vi skal ud at søge efter lækager, ligesom I som forbrugere risike-

rer en regning for eventuelle vandskader. 

Vandværkets økonomi er acceptabel. Regnskabet viser et underskud på ca. 88.000 t.kr. Dette skal ses i forhold til et 

budgetteret underskud på ca. 44. t.kr. og et resultat i 2014 på minus 40 t.kr. I forhold til forrige års regnskab ser vi en 

forringelse på ca. 48.000 t.kr. Ser vi på resultatet før afskrivninger viser det et underskud på ca. 5.000 kr. Underskud-

det i forhold til budget skyldes i bl.a. de forøgede afskrivninger, uforudset vandspild, 100% afskrivning af digitaliserin-

gen af kort samt vedligeholdelse og montering af målere. 

Årets underskud er fremført i status og fradraget i egenkapitalen, som herefter udgør 1.176 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 ca. 650 kr. pr. år. 2 andre vandværker ligger på samme niveau, mens de øvrige ligger væsentlig over. 

Hjertestarteren 

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

Sandballegård. Jeg kan kun opfordre til, at man holder sig orienteret om, hvor den findes. 

Helgenæsvand 

Fællesvandværket (Helgenæsvand) udpumpede i året 2014 22.934 m3 vand fordelt med 11.755 m3 til Sletterhage 

Vandværk og 11.179 m3 til Esby Vandværk, hvilket sammenlignet med tilsvarende forbrug i 2014 ligger inden for års-

variationen.     
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I december måned 2015 fik vi gennemført de lovpligtige analyser, der alle blev godkendt. Det betyder, at nogle af 

analyserne overgå til en mindre hyppig analysefrekvens – og dermed være billigere. De udførte vandanalyser viser, at 

vi har velsmagende drikkevand af høj kvalitet. Vandets hårdhed er ca. 12 ved vandværket og ca. 13 ved måling i led-

ningsnettet, svarende til middelhårdt vand.  

Vi er i øjeblikket i gang med en samlet vurdering af fællesvandværkets tilstand. Vi har fået installeret automatisk filter-

skyl og vi arbejder bl.a. med planer om sløjfning af boring 2, som jeg omtalte ved sidste års generalforsamling. Vi skal 

have renoveret rentvandstanken, og vi arbejder på en løsning, som samtidig gør, at vi kan indføre hygiejnezoner. 

Økonomisk er vandværket i god drift. Der er i 2015 et underdækning på ca. 20 t.kr. mod en overdækning på ca. 62 t.kr. 

i 2014. Fællesvandværkets egenkapital er på knapt 800 t.kr. 

Fremover må vi regne med, at der fra myndighedernes side bliver stillet større krav til vandværkerne på Helgenæs. 

Der er netop færdiggjort en samlet grundvandsplanlægning og på baggrund af denne skal der udarbejdes indsatspla-

ner for sikring af grundvandskvaliteten. Et af de første steder kommunen har taget hul på er Helgenæs, idet man anser 

Helgenæs som særligt sårbart for potentielle nitrat- og pesticidforureninger. Grundvandet ligger i visse områder under 

gruslag, og der mangler lerlag til at beskytte grundvandet effektivt. Derfor har man lagt op til en større grad af samar-

bejde mellem vandværkerne og det er hensigten, at man på længere sigt vil tilskynde vandværkerne til at arbejde hen 

mod en fusion af vandværkerne på Helgenæs til et eller 2 selskaber med et formindsket antal kildepladser.  

Vi tog her i Sletterhage Vandværk hul på denne debat ved forrige års generalforsamling, hvor jeg bad om en tilkende-

givelse fra forsamlingen om en eventuel fusion mellem Helgenæsvand, Sletterhage Vandværk og Esby Vandværk. Vi er 

nu i den situation, at udviklingen peger kraftigt i retning af en sådan fusion. Det er derfor bestyrelsens hensigt at ar-

bejde videre hen imod en sådan løsning. 

Afslutning 

Lad mig slutte min beretning med at konstatere, at vi har et velfungerende og vel vedligeholdt vandværk, som vi pas-

ser 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 omlægning 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 godkendelse. 

Den 23. maj 2015. 

Sven Weel Jensen 
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