
Bestyrelsens beretning 2020. 
Installa- 
tioner: 

Året 2020 har igen været et temmelig hektisk år for bestyrelsen – ikke mindst på grund af 
COVID-19. 
Ingen generalforsamling afholdt i 2020 – force majeure. 
Bestyrelsens beretning og regnskab for 2019 kan ses på vores hjemmeside - 
www.salvigvandvaerk.dk 
Vi har haft nogle ledningsbrud/leveringsstop i løbet af året.                                                            
Det vand, vi i 2019 leverede til Børrehoved Vandværk under deres renovering, har vi ikke helt 
fået hjem endnu. 
Vi mangler 2.178 m3, som vi nu skal have tilbage. 
Der har dog været et par mindre udfald fra Børrehoved vandværk. 
Vi gør det, at vi fra Salvig vandværk leverer vand til en lille del af vores udstykning, for at holde 
vores vandværk i gang – resten bliver forsynet fra Børrehoved. 
Vi havde sidst på året et udefrakommende strømudfald, hvor vandværket blev lagt ned i godt 4 
timer. 
Vi fik hurtigt aktiveret Leif, der åbnede og lukkede nogle stophaner, så der var vand på igen fra 
Børrehoved vandværk i løbet af ca. 30 minutter. 
Vi har også haft en mindre lækage, hvor et rør var tæret mellem 2 målerbrønde, men da vi 
først fandt det, var det hurtigt repareret.  
Husk – hvis du skal grave/bore m.m. i rabatten ud for din grund, så skal der søges 
gravetilladelse, og sørg for, at den der graver/borer m.m. har en forsikring. 
Kloakering – projektering/planlægning er i gang, så i 2021-2022 skulle det ske. 

Vand- 
målere:  

Leif har stadigvæk en bøn til jer - der skal være fri adgang til målerbrøndene – nogle steder må 
han bruge både motorsav og ørnenæb. 
Vandværket har udstyret ham med en hækkeklipper.  

Vand- 
forbrug: 

Udpumpet i år 2018 7.969 m3. 
Udpumpet i år 2019 6.615 m3 
Udpumpet i år 2020  8.345 m3 - det er noget af en stigning. 

Vand- 
analyser: 
 Årets kontrolanalyser har været fine. 
 Vi har igen i år fået testet vores vand for pesticider. 
 Vi har ikke pesticider i vores vand. 
 Hårdhedsgraden i vores vand er: 18 dH. 

Alle kontrolanalyser kan ses via vores hjemmeside www.salvigvandvaerk.dk  hvor I via et link 
kan gå over i Geus databasen og her se de seneste 10 kontrolanalyser.  

Måler- 
aflæsning: 
                       Det kniber stadig for mange forbrugere at få aflæst vandmåleren ved årsskiftet. 

I 2021 var der 58 forbrugere (i 2020 var det 48), der ikke læste vandmåleren af, og det vil de 
blive pålignet et gebyr på 250,00 kr. for på deres årsafregning, som de modtager i april måned. 

http://www.salvigvandvaerd.dk/
http://www.salvigvandvaerk.dk/


Der er i 2020 ikke afleveret måleraflæsninger til Fors A/S til spildevandsafregning, idet vi ikke 
havde kontrakt med dem, men det er der nu rettet op på, så vi i 2021 igen har kontrakt med 
Fors A/S om måleroplysninger. 

Betalin- 
ger:  

Uagtet bestyrelsen har skruet bissen på over for betalinger efter 5. maj, var der sta- 
digvæk for mange, der i 2020 måtte betale rykkergebyr, ifølge takstbladet. 
Alle forbrugere fik efterhånden betalt med lidt hjælp fra bestyrelsen. 
Bestyrelsen har besluttet, at vi ikke vil tigge og bede forbrugerne om at betale, men køre det 
lige efter ”bogen”. 
Der blev udstedt 19 rykkergebyrer a 100,00 kr., og der blev sendt 8 lukkebreve a 100,00 kr.  – 1 
forbruger fik lukket for vandet (dødsbo). 
Denne forbruger måtte ifølge takstbladet betale et genåbningsgebyr på 2.500,00 kr. + 
omkostninger, i alt 3.500,00 kr., ud over det, der skyldtes i forvejen.   
Ovennævnte fremgangsmåde vil også blive brugt fremover. 
Der er i øjeblikket flere igangværende sager med konkurser/likvidationer. 
Vi har dog ikke de store beløb i klemme. 

Regnskabs-  
kontor:       

Vandværkernes EDB-service i Holsted.  www.vand-edb.dk  tlf.nr. 75 39 32 55.            
Forbrugerne er velkomne til at ringe hertil mandag til torsdag fra kl. 9.00 – 12.00 og 13.00 – 
1630 - fredag kl. 9.00 – 13.00. 

Måler- 
brønde: 

Vi har over de sidste år haft et stort vandspild, fordi flere forbrugere ikke lukker korrekt for 
vandet ind til huset. 
Se brugervejledning til målerbrønd på hjemmesiden, og følg anvisningen for lukningen, så alle 
3 haner bliver lukket. 
Jeg håber, at vi fremover kan undgå vandspild på grund af det. 
Husk også, at målerbrønden ikke er konstrueret til at køre på – vi har haft flere skader på 
grund af dette, og det medfører en regning fra vandværket, hvis der sker skade. 
Har du brug for en målerbrønd i køreareal – kontakt vandværket. 
 

Nuværende 
bestyrelse: 
                       SALVIG VANDVÆRK   tlf. 53 55 54 43 

Formand:  Ole Frederiksen tlf. 21 25 09 37 
Næstformand:  Steen Dalsgaard tlf. 40 54 14 84 
Kasserer:  Kurt Wagner  tlf. 51 20 45 44 

                       Øvrige:  Steen Jacobsen                         tlf. 21 67 69 78             
                                                      Jesper Lykke Wind                    tlf. 23 93 91 11 

Bestyrelsen arbejder videre - force majeure – uagtet manglende generalforsamlingsvalg.  
Henrik Møller solgte sin ejendom pr. 011220, hvorfor han udtrådte af bestyrelsen – tak for din 
tid i bestyrelsen – Jesper Lykke Wind (supp.) indtrådte herefter i bestyrelsen. 

Tilsyns- 
førende: 

Holbæk Rørmontage v/Leif Jensen  tlf. 40 55 55 93  
Husk altid at meddele adresseændring eller ejerskifte (det kniber meget) til vandværkets bestyrelse. 
Regnskaberne for 2019 og 2020 og bestyrelsens beretning for 2019 udleveres på generalforsamlingen, og 

 kan ses og hentes på vores hjemmeside.   

http://www.vand-edb.dk/

