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Formandens beretning for året 2006/07 
Generalforsamling d. 23/10 2007 
 
I dette år har vi primært fokuseret på økonomistyringen af vandværket, samt på formidlingen 
til medlemmerne. Vi har imidlertid også foretaget mindre reparationer på vandværket og 
påbegyndt en fornyelse af forsyningsledningen til Nobisvej og Gillelejevej syd. 
 
Økonomistyring. Vandværket har tidligere anvendt et ældre økonomistyrings program for 
vandværker, som gik under navnet H2O. Dette program var imidlertid sakket så meget bag af 
dansen, at vi ikke mere kunne forsvare at anvende det. Derfor er vi gået over til et nyt web-
baseret konteringssystem, hvor vi løbende kan overskue økonomien.  
 
Hjemmeside. Formidlingen af nyheder og eventuelle driftsproblemer er tidligere sket ved 
hjælp af breve, enten omdelt af bestyrelsen eller via postvæsenet. Dette har været meget 
besværligt, så kun meget vigtige informationer blev formidlet. Vi havde således meget stor 
brug for en moderne måde at formidle informationer på, og afsøgte derfor markedet for gode 
hjemmeside-udbydere. En sådan fandt vi i selskabet Dansk Vand og Naturcenter (DVN), 
som står for driften af hjemmesider til en række vandværker. Da jeg har været web-master 
for min forskningsgruppes hjemmeside på DTU i de sidste mange år, valgte jeg en løsning 
hvor vi købte et web-layout fra firmaet, som svarede til DVN’s vandværkshjemmesider, men 
hvor jeg selv skulle designe hjemmesiderne. Dette betød at vandværket slap med at skulle 
betale ca. 3000 kr. for en velfungerende web-portal, og at jeg har foræret vandværket en 
arbejdsindsats svarende til 20-30.000 kr. Jeg har inkorporeret en del features i hjemmesiden, 
blandt andet muligheden for at kunne indtaste måleraflæsninger direkte, uden at skulle bruge 

sin egen mail-konto.  Jeg vil benytte lejligheden til her at introducere web-portalen. 
Hjemmesiden har adressen: www.skovhusvand.dk, hvor man kommer ind på ovenstående 
side. Her kan man klikke sig ind på portalens øvrige sider, enten fra de aktuelt vigtige links 



 

som ses i midten, eller de vedvarende links på venstre side. Under ”Vandværket” fås en kort 
udgave af vandværkets historie. Her findes også links til vandindvindingen og 
forsyningsområdet, samt en kort redegørelse for bestyrelsens planer for fremtiden. 
 

 
 
Under ”meddelelser” vil eventuelle driftsforstyrrelser være nævnt, og der findes links til 
meddelelser omkring generalforsamling og formandens beretning, når den er tilgængelig. 
Underpunkterne ”Vandkvalitet”, ”Vedtægter”, ”Regulativ” og  ”Ledningsnet” giver sig selv, 
men under ledningsnet findes link til hele det digitale kort over nettet, hvor man kan søge 
efter sin egen stikledning. Desværre kender vi ikke placeringen af særlig mange stikledninger 
og afbrydere, så denne funktion er ikke så anvendelig for de fleste.  
 

 
Under ”Takster” ses den sidste udgave af tekstbladet, og der findel links til det sidste 
godkendte regnskab og budgettet for det følgende år. Til sidst findes underpunktet  
”Kontakt”, hvor der oplyses telefon numre og mail adresser for bestyreren, kassereren og 
vandværkspasseren. Her findes også links til sider, hvor der kan sendes meddelelser direkte 
til formanden og kassereren fra hjemmesiden.  
 
 
 
 
 
 



 

 
Vi er godt klar over at kendskabet til hjemmesiden endnu er ringe, men vi håber at portalen i 
fremtiden vil blive en effektiv formidler af information. I hvert fald vil vi bestræbe os på at 
opdatere hjemmesiden når det er nødvendigt.  
 
Fornyelser af ledningsnettet. På grund af talrige brud på forsyningsledningen fra Annasvej 

til Gillelejevej 1, syd for Frederiksværksvej, har vi i bestyrelsen besluttet at fremskynde en 
fornyelse af denne del af forsyningsnettet. Det er en større investering, men den er nødvendig 
for forsyningssikkerheden da de nuværende hovedledninger er skrøbelige eternit-rør fra 
1951, og vil samtidig medføre et acceptabelt vandtryk til medlemmerne på Gillelejevej syd. 
Det fremtidige net er vist med rødt på tegningen herover. Planen for fornyelsen kan ses på 
hjemmesiden under ”Planer”, og der findes et direkte link fra forsiden.  
 



 

Reparationer på vandværket. Det har i lang tid været besluttet at det var vigtigt at få en ny 
afgangsmåler fra vandværkets hydrofor (trykforøger). Den gamle måler var for unøjagtig og 
sad et forkert sted til at give kontinuerte målinger. Derfor investerede vi i en ny midlertidig 
måleropsats, som skal fungere indtil vi en gang i fremtiden går over til trykpumper, i stedet 
for den nuværende hydrofor.  
 
Når sandfilteret på vandværket skal renses ved returskylning med rent vand fra 
vandreservoiret, anvendes en ældre pumpe fra 1951. Denne fungerer fortrinligt, men et 
dykrør som føder pumpen var tæret igennem og måtte i foråret udskiftes.  
 
Økonomi. Det forgangne år har været præget af rimeligt mådehold og store henlæggelser 
(39%), selv om administrationsudgifterne afspejler pæne investeringer i EDB og dataloggere. 
Udgifterne har været fordelt primært på vandværksopsyn (17%), Administration og EDB 
(23%), Reparation (16%) og EL (7%).  
 

 
Jeg vil igen i år sige tak for godt samarbejde med bestyrelsen (kasserer Kim Oreskov, Keld 
Olsson, Klaus Karkov og Kaj Aksel Witt), med vandværksbestyrer Mogens Pedersen, 
forhenværende formand Hans Otto Olsen (for hjælp med vandanalyser) og entreprenør Svend 
Erik Nordby (for altid at rykke ud med det samme, når vi ringer om vandbrud) 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
 
Mogens Kilstrup 
Formand 


