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Velkommen til generalforsamling 

Dagsorden:

•Valg af dirigent

•Formandens beretning

•Kasserens beretning

•Valg

•Indkomne emner

•Eventuelt



Formandens beretning

 



Vi har fået installeret 

afgangsmåler og en 

ny kompressor til 

hydroforen
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A)  Luk for ventil (1) mellem bundfældningstank og sandfilter

B)  Luk for grøn ventil (2) mellem sandfilter og vandreservoir

C)  Start kapselblæser (3) til gennemluftning. Sluk efter 2 min

D) Start skyllepumpe (4). Meget voldsom vandstigning. 

E) Stop skyllepumpe (4) efter 4 min (vandet ikke helt klart)

F)   Åben for grøn ventil (2) mellem sandfilter og vandreservoir

G)   Åben for ventil (1) mellem bundfældningstank og sandfilter
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Vi er begyndt at udfærdige 

beredskabsplaner og beskrive 

almindelige procedurer



Fornyelse af 

forsyningsledning for 

Esbønderup Skovhuse 

Vandværk, efteråret 2007

Gammelt ledningsnet vist i 

blå farve



Fase 1. 

•Ny Hovedforsyningsledning 

(Ø110) blev underboret Fra 

Annasvej langs Frederiksværksvej 

og Gillelejevej syd til målerbrønd 

i skoven. 

•Ledningen blev forbundet 

paralelt, så der var vand i både 

den gamle og nye ledning.



Fase 2. 

•Stikledninger til 

berørte parceller blev 

etableret fra den nye 

hovedledning med 

udvendig målerbrønd på 

matriklen, ca.1 meter fra 

skel. Målerbrønden blev 

tilsluttet den gamle 

stikledning, og 

tilslutningen til den 

gamle hovedledning 

tilproppet. 



Fase 3. 

•Den gamle 

forsyningsledning blev 

afproppet ved 

parkeringspladsen, og 

Hovedledningen til 

Gillelejevej nord blev 

tilsluttet gennem en 

målerbrønd. En ny 

forsyningsledning blev 

underboret ved den gamle 

landevej



Fase 4. 

•Vi mangler at få tilsluttet 

Bakkesvinget og brugerne 

på den gamle landevej 



Fase 5. 

•Til sidst skal vi have fornyet 

forsyningsledningen til beboerne 

på Frederiksværksvej vest 



Indtægter

Kubikmeter afgift

Faste afgifter

Gebyrer mv



 

Udgifter 2007/2008

I alt 1.103.000 kr 

Opsyn

Administration

Reparation

Fornyelse

Skat og afgifter

Vandanalyser

Forsikringer +
kontingenter

El

Nedskrivning


