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Grundet vi alle stadig er nødsaget til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger, er det nu 
blevet muligt for os at få indkaldt og afviklet den årlige Generalforsamling.  
 
Denne gang er der godt nok kun gået 8 måneder, siden vi sidst var forsamlet. 
 
Jeg oplyser her forbrugstallene, som er gældende for hele år 2020  
 
Der er i 2020 udpumpet 188.273 m3, som fordeler sig på værkerne KV 102.307, 
VV 28.207m3og RV 57.759m3. Til sammen ligning blev der 2019 udpumpet 176.340m3.  
 
Vi har 3404 forbrugere og heraf er der ca. 2420 sommerhuses. 
 
Vandanalyser: 
I de forløbne 8 mdr. er der foretaget i alt 24 prøver/ analyser af vores vand, og ikke 
6fundet nogen pesticider eller andre uvelkomne stoffer.  
Prøverne er taget efter en plan, som er lagt, så vi opfylder de krav til prøvetagning, som 
er gældende.  
Alle prøveresultater kan tilgås fra vandforsyningens hjemmeside, ligesom resultaterne 
automatisk bliver rapporteret til myndighederne & kommunen. 
 
Rørbrud og vandspild:  
Der har i perioden ikke været særlig mange brud = kun 4 i alt. 
Hhv. på Enø kystvej og Stien og Klintegårdsvej, Rønhave Parkvej. 
Det ene var en overgravning og de 3 andre alm. brud pga. alder.  
Vi har haft to målere, som har været utætte på en sådan måde, at vi har mistanke om,    
at det kan være frost, som har været medvirkende årsag til utæthederne. 
 
Nye målere: 
Vi er i fuld gang med at få monteret nye digitale målere, ikke kun på Reedtzholm, som vi 
startede ud med, vi er nu også i gang med at udskifte målere i de andre områder og 
afslutter i Karrebæksminde, inden den næste aflæsning skal foretages, så vi herefter kan 
gøre det digitalt hos alle vores kunderne.  
 
I det tidlige forår lavede vi en prøveaflæsning på Reedtzholm for at øve os.                     
Det var ikke alle, som vi kunne aflæse, men det kan skyldes, at der endnu ikke var løbet 
vand igennem måleren, som er en nødvendighed, for at starte batteriet.  
 
Når målerne er blevet aflæst, kan vi se resultaterne i vores system. 
Systemet kan nemlig afsløre de målere, som har et unaturligt stort forbrug.  
Hver gang vi har kontaktet forbrugere, hvor forbruget har vist sig højt, har der enten 
været løbende toiletter eller en udendørs vandhane, som ikke har været lukket tæt 
endvidere, har det også afsløret udslag på utætte stikledninger. 



Vi vil i juli og august foretage nye aflæsninger, med henblik på at sikre systemet virker, 
inder vi foretageren samlet aflæsning og indberetning pr. 30. september 2021.06.15 
 
Fremover vil vi foretage aflæsning 3 – 4 gange årligt, til optimering af driften. 
 
Overvågning: 
Når vi har tre vandværker i gang, er det en nødvendighed et have et overvågningssystem.  
Det er vi utrolig glade for, da det giver os et forkromet daglige overblik over forbruget.  
Så når overvågningen falder ud, som desværre har tilfældet nogle gange inden for de 
sidste par måneder på Karrebæk og Vesterhave, så værdsætter man virkelig, når de så 
igen kører normalt. 
Årsagen var nogle modemmer på værkerne, som af en eller anden grund stod af, og 
inden de blev leveret og sat op, var der gået to uger. I de to uger måtte vi betjene 
Vesterhave værket manuelt ved at starte indpumpningen op om morgenen og stoppe 
den igen senere.  
På Karrebæk var 3 ud af 6 boringer sat ud af spillet i de to uger.  
Overvågningen viser os også, hvor meget der pumpes ud om natten, når alle er gået til 
ro, hvor nattallet helst skulle være 0 m3, iblandt os er der trods alt altid nogen, som må 
en tur op om natten, så et lille forbrug vil der altid være. 
 
På Karrebæk værket er natforbruget på ca. 3 m3/h - det er vi vidende om er alt for højt. 
så vi ser frem til, at vi måske kan bruge de nye målere til at kunne afsløre de høje nattal.  
Vesterhave ligger det fint med 0,9 m3/h og  
Reedtzholm lidt højt med 1,5 m3/h. 
 
Driftsleder: 
Siden januar måned har vores driftsleder været sygemeldt, vi har været i en noget 
skrøbelig situation, hvor andre har måttet tage over. 
Da det ikke tyder på at Flemming kommer tilbage lige med det samme, er vi nødt til at se 
på fremtidens driftsleder profil. 
 
Fremtiden: 
Der er ingen nye planlagte projekter ud over at gøre målerudskiftningen færdig, og så 
skal vi se på nogle områder, hvor der mangler ringforbindelser på vores ledningsnet, så vi 
ved i nødstilfælde kan lukke små områder af i stedet for f.eks. at skulle lukke hele 
Karrebæksminde. 
Det kan være at vi i fremtiden også skal indregne reparation af vores ejendomme, for vi 
har for første gang oplevet hærværk på en af vores bygninger. Nogle drenge har sparket 
beklædninger i stykker på servicebygningen, det er ikke alvorligt, men dog meget 
ærgerligt. 
 
Til sidst vil jeg gerne have lov til at takke den øvrige bestyrelse for deres engagement og 
altid i positive ånd, der er på vores møder. 


