Andelsseskabet Kildekrog Vandværk

Bestyrelsens beretning for Kildekrog Vandværk
2021, aflagt ved generalforsamlingen
lørdag den 21. maj 2022, kl. 10.
Indledning
2021 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 solgt mindre vand i 2021 i forhold til 2020. Det højere forbrug i 2020
skyldes formentligt at der var mange der boede i deres sommerhuse under
Corona situationens hjemmearbejde.
Under Corona har der været forholdsregler for vores vandværksbestyrer og
hans kontaktflader.

Vandværksbygning/grund/anlæg
Ingen aktiviteter på bygningen.
Det er besluttet at male sternbrædder og vinduer i en mere diskret farve, så
bygningen fremstår pænere set fra vejen af.
Det er besluttet, at bøgehækken skal have lov til at vokse sig højere end
hegnet og vokse sig tykkere, så bygningen skjules mere.
Desværre havde gartneren ikke fået besked om dette, så hækken blev klippet
som sædvanligt.

Drift
Årsforbrug 2021:
Udpumpet ifølge hovedmåler
Solgt ifølge vandmålere
Købt vand fra Hornbæk Vandværk
Tab i kalenderåret 2021

43.161 m3 (55.653)
43.421 m3 (47.858)
1.000 m3
740 m3 = 1,7% (1,4%)

2

Andelsseskabet Kildekrog Vandværk
Tab i perioden 2005 2021:

Vandanalyser i 2021:
Lovpligtige vandanalyser
Analyserapport A parametre (Birkekrogen)
Analyserapport A parametre (Hindbærvej)
Boringskontrol DGU 182.507 Boring#2
Egenkontrol
Analyserapport drift kontrol bilag E afgang vandværk
Analyserapport drift kontrol bilag E afgang vandværk
Analyserapport Skyllevand
Alle analyser var ok
Der testes også for PFOS. PFAS og PFOS er blevet lokaliseret mange steder i
Danmark. Der er tale om svært nedbrydelige og giftige stoffer, som bl.a. har
været brugt i brandskum og derfor har forurenet en række
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brandøvelsespladser. I Helsingør Kommune har man lokaliseret følgende
steder der skal undersøges: Ålsgårde, Hellebæk og Helsingør.
Ingen brud på forsyningsnettet i 2021:
Nedenfor vises hvad tidligere brud har kostet vandværket. Siden de nye
vandledninger blev etableret, har der været meget få brud på vores
forsyningsnet.
2008:
2010:
2012:
2014:
2016:
2018:
2020:

60.000
45.000
96.000
72.000
81.000
33.000
0 kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

2009:
2011:
2013:
2015:
2017:
2019:
2021:

165.000 kr.
76.000 kr.
85.000 kr.
33.000 kr.
58.000 kr.
21.000 kr.
0 kr.

Brud hos andelshaverne:
Der har været brud på installationer hos andelshavere.
En del af disse brud var på udebrusere og andre brud på udendørshaner. Så
husk at lukke for vandet til udendørshaner og til udebrusere.
Boringer:
Vi har to boringer, der ligger på vandværksgrunden på Edenvej.
Begge boringer er 63 meter dybe.
Vandets overflade i boringerne ligger 2 meter under terræn.
Boringerne har i 2021 kørt i henholdsvis 1268 og 1263 timer
Elforbrug:
Elforbrug i 2021:

26.574 kWh (30.699)

Forbrug af el pr. udpumpet m3 vand:

26.574 =
43.161

0.61 KWh/m3

På grund af forhøjede elpriser i 2022 kalkulerer bestyrelsen med at
omkostningen til el vil ligge over budget.

(0.55)
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OBS
Info om ukrudtsmidler:

Ville du selv drikke Roundup?

Info om målere:
Målere er normalt placeret ved skel.
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Info på vores hjemmeside gennem 2021
Ved generalforsamlingen i 2021 blev der efterlyst information om, hvad der
sker hen over året i vandværket. Bestyrelsen har derfor haft lagt følgende
nyheder på hjemmesiden igennem 2021.
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Sammenligning af priser

Vandværkets administration
I 2021 har bestyrelsen arbejdet med:
• Hvordan håndterer vi administrationen bedst
• Hvad nu når vores kasserer i vandværket ønsker at gå på ”pension”
• Hvordan sikrer vi den mest stabile administration
• Kan det gøres mere effektivt
Udarbejdelse af opgaveoversigt:
• Hvilke opgaver løses der i dag
• Hvor ofte udføres de
• Hvilke systemer understøtter dette
• Hvem fra bestyrelsen udfører opgaverne
Drøftelse af hvem der kan varetage disse opgaver:
• Fortsat en opgave for bestyrelsen
• Et eksternt firma
• Samarbejdsaftale med Hornbæk Vandværk
Undersøgelse af priser og løsning af opgaver:
• Dialog med eksterne firmaer
• Dialog med Hornbæk Vandværk
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Beslutning:
• Efter flere møder med Hornbæk Vandværk blev de valgt som
samarbejdspartner
• Hornbæk Vandværk vil løse opgaverne omkring måleraflæsning,
bogføring, årsfakturering, nye andelshavere m.m.
• Hornbæk Vandværk kan løse opgaver, som de eksterne firmaer ikke kan
løse:
o Blandt andet måleraflæsning
o Bindeled mellem vandværk og VVS i.f.m. med nye andelshavere
o Bedre sammenhæng mellem alm. drift og betalingsforhold
Sammenligning af udgifter:
• Årligt honorar til kasserer inkl. kontorhold og måleraflæsning 135.215 kr.
• Årlig betaling til Hornbæk Vandværk 95.000 kr. inkl. måleraflæsning og
smidig sagsbehandling ved nye andelshavere
• Der skal fortsat betales licenser til IT-systemer, så en evt. besparelse på
dette område kendes endnu ikke
Eksempler på opgaver for bestyrelsen:
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Honorarer i budget 2023
• Honorar til formand sættes op fra nuværende 43.980 til 46.000 kr. årligt
• Nuværende betaling for deltagelse pr. bestyrelsesmøder afløses af et nyt
honorar samlet for de 4 bestyrelsesmedlemmer på i alt 24.000 kr.
• Kørsel og diæter bortfalder
• De ændrede honorarer begrundes med at opgaver der tidligere er blevet
varetages af kassereren – udover de opgaver der nu skal varetages af
Hornbæk Vandværk, bliver fordelt ud på den øvrige bestyrelse

Tak til
•

Vandværksbestyreren
– Der har overvåget vandværket på bedste vis og som har kørt ud på
alarmer fra vandværket, når dette har været aktuelt.

•

Bestyrelsen og suppleanten
– For gode dialoger og beslutninger. En særlig tak for arbejdet
omkring den ny administration.

•

Andelshaverne
– Der ofte udtrykker tilfredshed med drikkevandet og den support de
møder, når der er behov for hjælp

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

