Andelsseskabet Kildekrog Vandværk

Bestyrelsens beretning for Kildekrog Vandværk
2019, aflagt ved generalforsamlingen
lørdag den 8. august 2020, kl. 10.
På grund af forsamlingsforbud i forbindelse med COVID 19 var
generalforsamlingen udskudt fra maj måned til august måned 2020.

Indledning

Kildekrog vandværk har nu 873 andelshavere. Der kommer fortsat enkelte nye
andelshavere til, selvom der ikke laves nye større udstykninger.
2019 har været endnu et godt år, hvor vi har kunnet levere vand i rigelige
mængder og af den samme høje kvalitet som Kildekrog Vandværk er kendt
for.
Der er dog solgt mindre vand i 2019 i forhold til 2018, der havde en meget
varm sommer.
Bestyrelsen har holdt 4 møder i 2019.

Vandværksbygning/grund/anlæg
Der er ikke udført arbejde på bygningen.

Græsslåning foretages som normalt af gartner.
Bøgehækken vokser pænt og dækker snart trådhegnet ud mod vejen.
Årlig rengøring:
Iltningsrum og bakker, henstandsbeholder og hele rørføringen samt
fordelerpladerne i filtrene er rengjort med højtrykspuler. Filtre ved iltningstårn,
rentvandsbeholderne og kapselblæseren er udskiftet.
Filtrering:
Filterskylning foretages automatisk, normalt for hver 2.400 m3 udpumpet
rentvand (forskudt for- og efterfilterskylning) eller minimum 30 dages
udpumpning. Herudover foretages et antal manuelle skylninger for
driftskontrol.
Bundfældningsbassin:
Efter filterskylning bundfælder skyllevandet 36 timer i henstandsbeholderen,
hvorefter vandet ledes i den nærliggende bæk.
• Bundfaldet er kørt til Nordkystens Rensningsanlæg.
• Analyse af skyllevandet er udtaget.
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Drift

Driften har fungeret fint i 2019.
Der har ikke været brud på vandværkets rør, men der har været brud på nogle
installationer hos nogle andelshavere.
Årsforbrug (udpumpet) rentvand (1992) 2004 – 2019

20 oktober: Akut nedbrud Hornbæk Vandværk. Kildekrog har overtaget
forsyningen i et døgn.
29 november: Planlagt strømafbrydelse. Forsyning fra Hornbæk Vandværk i 5
timer.
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Vandregnskab for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019:
Udpumpet ifølge hovedmåler
Solgt ifølge vandmålere
Tab i kalenderåret 2019

34.692 m3 (39.640)
34.336 m3 (39.000)
356 m3 = 1,0 % (1,0)

Oversigt over tab i perioden 2005 – 2019:

Døgnforbrug:
Min. udpumpningen har i 2019 for det meste ligget på 0 m3/h, – 0,5 m3/h.
Ved større vandspild (højt natforbrug) er de elektroniske Kamstrup forbruger
målere blevet aflæst.
I 2019 har vi registeret 9 (i 2018 var det også 9) tilfælde af lækager i
husinstallationer. I disse tilfælde bliver ejerne kontaktet så hurtigt som muligt.
Det er derfor vigtigt at andelshaverne sørger for at vandværket har
mobiltelefonnummer og mail til andelshaverne.
Min. døgnforbrug i 2019 var den 10.01: =
28 m3 (0 m3*)
Max. døgnforbrug i 2019 var den 26.07: = 361 m3 (359 m3)
* Grundet Kildekrog Vandværk har været lukket ned.
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Hvad arbejder bestyrelsen med?

Bestyrelsen arbejder fortsat med at der skal etableres et nyt iltningstårn på
Kildekrog Vandværk. Da Hornbæk Vandværk er i gang med et tilsvarende
projekt, afventer vi resultatet af dette for at kunne høste de erfaringer som
Hornbæk Vandværk får.
Arbejdet vil koste omkring 300.000 kr. og vil enten blive sat i værk til efteråret
2020 eller foråret 2021.

Nuværende beluftning (iltning)

Eks. på et lukket iltningstårn
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Vandanalyser

I bestyrelsen vil vi fortsætte med de tiltag, der skal til, for at være på
forkant med udviklingen, og for at leve op til de stigende krav til vandkvalitet.
Bestyrelsen beder andelshaverne om at tænke sig rigtigt godt om, hvad angår
ukrudtsbekæmpelse. Lad være med at benytte miljømæssigt skadelige ting.
Tænk jer samtidigt godt om, inden I hælder benzin, olie eller andre væsker ud
på jeres grund i stedet for at skaffe jer af med det som miljøfarligt affald.
Husk at vi bor oven på vores vand:
Start i god tid, for der er ingen tvivl om, at du får det bedste resultat af dit
arbejde, hvis du er tidligt ude. Ukrudtet gror, selv om der kun er en lille
sprække mellem fliserne, og derfor skal det holdes nede fra det tidlige forår.
Det er nemmest at fjerne ukrudtet efter regnvejr, når rødderne er løse. Du kan
også hælde kogende vand direkte på planten, det svarer til at bruge en
gasbrænder. Planten fordamper sig ihjel.

Med venlig hilsen
Jesper Lyngsø-Dahl, Formand for Kildekrog Vandværk

