
 

Bestyrelsens beretning for perioden 2020-21 

Generalforsamlingen blev udsat. 

Der har i perioden været afholdt 6 bestyrelsesmøder, da sidste generalforsamling 

blev afholdt i september. 

Og begrænset mødeaktivitet pga. Covid 19   

Vi har brugt en del tid på planlægning af nyt vandværk. 

Der er i samarbejde med vor rådgivende ingeniør, lavet udbud som er sendt ud til 3 

firmaer. 

Der er lavet en betinget købsaftale på grunden ved siden af vandværket, hvor vi 

påtænker det vandværk skal ligge. 

Aftalen er betinget af, myndighedsgodkendelse af projektet. 

Vi har en forventning om at kunne sætte spaden i jorden, i første halvdel af 2022. 

Finansiering af nyt vandværk: 

Vi har lagt lidt til side de sidste år og ikke brugt så meget på renoveringer,  

Vi kender ikke helt prisen endnu, men har en forventning om at vi ikke skal ud og 

låne de store beløb.  

 

Den udpumpede vandmængde er 544.501 m3 det solgte vand er 542.585m3. 

Hvilket igen giver os et igen historisk lavt vandspild på 0,4 %, hvilket er langt under 

straffe grænsen på 10 % 

 

Nye tilslutninger, der er kommet en del nye forbruger.   Således der er i alt 6990 

forbruger, og 6111 tilslutninger. 

Der er en del flere på vej, de nye udstykninger syd for Gilleleje, ombygningen af den 

gamle skole, samt kanalhusene. 

 



 

Der er forsat en del fokus på at passe på grundvandet, herunder forbud mod ukrudts 

sprøjte midler, generel oplysning. m.v. 

Der er fra regeringens side lavet indsats områder, BNBO områder, med henblik på 

beskyttelses af grundvandet. 

 

 

 

 

Vandsektorloven som blev indført for en del år siden, til stort besvær for 

vandværkerne, den har vi mulighed for at søge om at udtræde fra. 

Det har vi ikke besluttet om vi vil forsøge, vi skal først have analyseret de 

økonomiske aspekter i sagen. 

 

Andre anlægsarbejder. 

Vi skifter forsat forsyningsledninger, stikledninger og montre målerbrønde. 

 

Der er igangsat et renoverings projekt på forsyningsledninger i øster alle/ Kattegats 

vej. 

 

 

Fjernaflæste måler:  vi er nu kommet i mål med udskiftningen af vandmåler, således 

at alle er fjernaflæste, det startet vi på for 6-7 år siden, og nu er teknologien 

forældet, næste version kan aflæses mobilt. 

 

 

Til sidst vil jer takke bestyrelsen og de ansatte for et godt samarbejde i perioden. 



 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


