
Bestyrelsens beretning for perioden 2018-19 

Der har i perioden været afholdt 10 bestyrelsesmøder 

Samt en del ekstraordinære møder vedr. salg af ejendomme og overtagelse af 

vandværk 

Der er deltaget i møder med kontaktudvalget for vandværker i kommunen. 

Personalet deltager løbende i kurser og informationsmøder, med 

Vandværksforeningen, omkring drikkevandssikkerhed,  

Vi har været på vandværksmesse i Roskilde.  

Hvor vi bla. så forskellige udbyder af afkalkningssystemer,  

Jesper, Rene og Kurt holdt her i foråret et par oplæg i kulturhavnen i Gilleleje 

omkring vandværket og vandindvinding 

d. 22 marts var det vandets dag, hvor vi deltog, med åbent hus/vandværk 

og sammen med kommunen deltog i kampagnen ”drop pesticiderne” 

 

Der har været rigtigt meget fokus på vores drikkevand, i det sidste år tid, 

Der er kommet nye regler for prøveudtagning af vandprøver, reglerne skærpes hele 

tiden 

Der registres forsat nye stoffer/forureninger i grundvand i dele af landet, der skal 

tages prøver for. Bla. DMS  m.v. 

Der er er kommet nye skærpede regler for BNBO områder 

 

Vi er glade for den opmærksomhed der er på vort vand, og ser frem til at vi alle 

bliver bedre til at passe på det, 

Alle vores boringer og udpumpnings steder er blevet analyseret efter de nyeste krav. 

Og alle prøver over holder kravene. 

 

 



 

 

Skattesagen mellem staten og  forsyningsvirksomhederne, som blev anket, 

Blev afgjort d. 8. november 2018, vandværkerne vandt denne gang sagen i 

højesteret. Således vandværkerne ikke bliver pålagt en stor skatte byrde. 

  

Antallet af forbruger er 6880 enheder   

Den udpumpede vandmængde er 528.241 m3 det solgte vand er 515.983 m3. 

Det er en del mere end året før, men sommeren var tør. Ca. 10% mere. 

Hvilket giver os et historisk lavt vandspild på 2,3 %, det er et godt stykke under 

straffe grænsen på 10 % 

 

På personalesiden er vi blevet en medarbejder mindre,  

 

Sidste år orienterede vi om et forventet salg af vandtårnet på Gilbjerghoved  

Samt Tinkerup gamle vandværk. 

De er begge blevet solgt ved en budrunde og til højest bud. 

Vi orienterede ligeledes om overtagelse af Rævebakkens vandværk. 

Dette er nu nedlagt og er en del af Gilleleje vandværk. 

Der ligger meget arbejde i at sammenlægge 2 vandværker, økonomisk, juridisk, 

teknisk og skatteteknisk, men det har været en god proces, i samarbejde med 

bestyrelsen fra det nu nedlagte Rævebakken vandværk. 

Velkommen til den nye forbruger fra området. (ca. 340 forbruger) 

 På teknik siden, har vi skiftet en pumpe og frekvensomformer, 

 

 



 

 

Fremtids visioner : 

Vi har iværksat en undersøgelse af selve vort vandværk, 

Den nuværende produktions bygning er henholdsvis 50/35 år gammel. 

Bygningen/installationerne, giver os lidt udfordringer hen af vejen, vi skal derfor 

have undersøgt mulighederne for at bygge et helt nyt vandværk, det er en større og 

længerevarende proces, vi har også inddraget de omkringliggende vandværker i vor 

planer. 

Med henblik på at opnå optimal forsyningssikkerhed. 

 

Fjernaflæste måler:  vi mangler nu kun ca. 200 nye måler der skal skiftes, før vi er i 

mål. 

 

Vi skifter forsat stikledninger, stophaner og sætter målerbrønde. 

Vi er lige startet op på arbejdet med en forsyningsledning til Rævebakken. 

Som samtidig bliver nødforsyningsledning mellem Gilleleje og Villingebæk 

vandværker. 

 

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

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


