
9/11 2021 i Laurentiushuset

1. Valg af diriget og referent

2. Formandens beretning

3. Kasserens beretning

4. Budgetgennemgang for næste 

regnskabsperiode

5. Valg til bestyrelsen. 

6. Valg af revisor

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt
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Allerførst velkommen

til Esbønderup

Skovhuse Vandværk’s

20 nye medlemmer, 

representeret af

udlejningsselskabet

Grønnely Gydevej



Der har dog været en

del driftsforstyrrelser

i denne periode



I forrige periode lokaliserede vi et 

vandbrud udenfor Haregabgaard

Efter reparationen kom vi ned på et 

meget lavt mindste natforbrug (spild) 

på 0,4 m3/timen



Den 5. marts 2021 blev vi tilkaldt til

Gillelejevej 32, hvor hele indkørslen

var oversvømmet. 

Vi lokaliserede en overdækket

stophane til stikledningen på grunden, 

og efter etablering af en ny

målerbrønd d. 8/3 slukkede vi for 

vandet.    

Efter reparationen og ejerens udskiftning af

stikledningen kom vi ned på et mindste natforbrug

(spild) på 0,0 m3/timen.



Den 8. og 10 juli 2021 lokaliserede vi 

brud på stikledninger på Munkebakke

Efter reparation var alt ved det gamle



D.11 august fandt vi pludselig ud af, at 

vores vandlager i kælderen under 

vandværket var næsten tomt, og at det

skyldtes at vores grundvandspumper

ikke havde pumpet I næsten et døgn. 

Det viste sig at et kraftigt tordenvejr

havde medført at den ene fase i vores

tre-fasede elforsyning manglede. Efter

El-selskabet havde fundet og udskiftet

maste-sikringerne kunne vi begynde at 

pumpe grundvand igen, og efter 10 

timer var vandlageret genoprettet



Den 5. august 2021 opdagede vi et 

stort natforbrug på ca. 2 m3/time. 

Dette medførte fjorten dages

detektivarbejde og en hyggelig lørdag

nat hvor vi prøvede at lukke for 

diverse stophaner for at lokalisere det

eventuelle brud. 

Til sidst fandt vi ud af, at vores

vandmåler til skoven, Gillelejevej Syd 

var defekt, og at vandforbruget kom

fra skovens ledninger. 

Her viste det sig at en vandslange til

deres kreaturvanding var faldet af, og

pøsede vand ud på jorden. 

Efter skovens folk fik lukket for 

vandet var vi nede på normal 

natforbrug. 



Men vigtigst

af alt er

vandkvaliteten



Nye målinger: Ingen problemer 

på afgang ved vandværket.



Ingen problemer på 

forsyningsnettet.



Som altid, forhøjede niveauer af ammonium, 

oxygen, phosphor, jern og mangan, som fjernes 

under vandbehandlingen. Nye målinger fra 2021.  

Vores højeste 

boring 

(55 m dyb)

Røde tal betyder

at grænseværdien

for behandlet

vand er

overskrevet



Ellers er alt perfekt på nær indholdet af methan, som fjernes under vandbehandlingen.  

Nye målinger fra 2021
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Nye målinger fra 2021



Som altid, forhøjede niveauer af ammonium, 

oxygen, phosphor, jern og mangan, som fjernes 

under vandbehandlingen.

Vores dybeste 

boring 

(84 m dyb)



Ellers er alt perfekt (på nær methan). Nye målinger fra 2021



Ellers er alt perfekt (på nær methan). Nye målinger fra 2021



Alt I orden fra afgang vandværk. Nye prøver fra 2021
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1. Valg af diriget og referent

2. Formandens beretning

3. Kasserens beretning
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regnskabsperiode
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8. Eventuelt

Tusind tak til Kim Oreskov, for at have 

stået for alle forbedringer i det forløbne

år.

Slut på formandens beretning


