
Bestyrelsens beretning på generalforsamling juni 2014 

 

Indledning  

2013 blev året, hvor vi sagde farvel til Andelsselskabet Tisvilde Vandværk, og pr. 1.  

januar 2014 kunne vi sige goddag til selskabet Tisvilde Vandværk A.m.b.a. Denne 

ændring var en del af de nye vedtægter, som blev vedtaget på den seneste general-

forsamling. De nye vedtægter var en tiltrængt modernisering, men formålsparagraf-

fen er uændret at levere medlemmerne godt og tilstrækkeligt vand. 

Bestyrelsen har glædet sig over, at vandværket i 2013 til fulde har levet op til dette. 

 

Vandforsyningen 

Der er i året udpumpet ca. 110.000 m
3
 vand. Den største udpumpning pr. døgn har 

været ca. 900 m
3
, og det laveste ca. 200 m

3
/døgn.   

Pr. 31/12 2013 forsynede vi 1642 forbrugere, hvoraf 420 er helårsbeboelse og 1189 

er sommerhuse. Dertil kommer 9 ubebyggede grunde, 13 erhvervsvirksomheder, 2 

børneinstitutioner/skoler og 9 ejendomme i kategorien ”hoteller, campingpladser, 

institutioner med døgnophold”.  

Indvinding af vandet sker fra fem boringer, der henter vandet i sandlag i 34-48 me-

ters dybde inde i Tisvilde Hegn. Tilbagevendende overvågning og laboratoriekontrol 

har vist, at vandets kvalitet er i top. 

Analyser af boringernes ydelser har vist, at vi i de kommende år skal forny dele af 

teknikken. Bestyrelsen vil iværksætte fornyelserne i overensstemmelse med en inve-

steringsplan, som er afstemt med den forventede økonomi.     

Der er på selve vandværket i årets løb kun foretaget almindelig vedligeholdelse. 

Værket er tidssvarende og velfungerende, men bestyrelsen har vurderet, at der er be-

hov for en vis modernisering af styringssystemerne i de kommende år. Det vil effek-

tivisere den kontinuerte overvågning af alle funktioner og lette det daglige arbejde 

med inspektion af værket. Der er foreløbig indhentet tilbud på et nyt styringssystem.     

Det samlede forsyningsnet, der består af ca. 40 km rør (af jern, eternit eller plast), 

haner og brønde, har i året været driftssikkert. Vi har kun haft få brud på nettet, og vi 

kan glæde os over, at de seneste års kraftige investeringer i fornyelse af ledningsnet-

tet har resulteret i et meget lavt vandspild fra utætheder i ledningerne. 

For at lette arbejdet omkring ledningsnettet har bestyrelsen besluttet at digitalisere 

de eksisterende ”hånd-målte og -tegnede” tegninger, der viser ledningsføringen og 



placering af nettets komponenter. GPS målinger af nettet er nu gennemført, så man 

med få centimeters sikkerhed kan fastlægge placeringen ude i terrænet. Det vil give 

en hurtigere og sikrere tilgang i forbindelse med reparationer, og letter vedligehol-

delsen af tegningerne ved omlægninger af nettet.  

Der har kun været en enkel større vandspildsag i det forløbne år. Vi håber, det er et 

resultat af værkets udsendte advarsler og vejledninger, men bestyrelsen må fortsat 

opfordre til, at alle forbrugere er yderst opmærksomme og påpasselige med eksem-

pelvis at lukke for vandet ved stophane/målerbrønd, når huset forlades i flere dage. 

Kontroller, at hanen lukker tæt. Vi har set eksempler på, at der siver vand gennem 

den lukkede hane. Hvis det er tilfældet, kontakt vandværksadministrationen og bed 

om at få hanen udskiftet. Vandspild kan blive en meget dyr oplevelse.  

I denne sammenhæng vil vi igen appellere til alle andelshavere om at orientere 

vandværksadministrationen, hvis der observeres vand eller våde områder, hvor årsa-

gen til fugten ikke umiddelbart kendes.  

 

Organisatoriske forhold 

Værket har pt. 1642 andelshavere. 

Bestyrelsen, som blev valgt på generalforsamlingen 2013, konstituerede sig således: 

Formand Henning Walmar, næstformand Jørgen Øllgaard, kasserer Carsten Hansen.  

Øvrige medlemmer er Flemming Denker og Hakon Kofoed.  Som suppleanter for 

perioden 2013-14 valgtes Helge Dalsgård-Sørensen og Susanne Palner. 

Værkets administration og daglige drift er i året uændret varetaget af administrator 

Birgit Krøyer og driftsleder Finn Jensen. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til 

at takke de to for en stor og altid beredvillig indsats.  De er vores sikkerhed for, at 

både værkets administration og teknik fungerer godt året igennem. 

 

Administrative forhold 

Værkets administration har i året fungeret uden nævneværdige problemer. Kontor-

fællesskabet i Skærød er i året udvidet med Smidstrup Vandværk og omfatter nu 

fem værker. Samarbejdet lever op til bestyrelsens forventninger om personalefleksi-

bilitet og omkostningsbesparelser. 

Administrationen har i årets løb arbejdet målrettet med at indhente e-mail adresser 

fra andelshaverne og tilladelse til at kommunikere via mail. Det giver en væsentlig 

lettere, sikrere og billigere kommunikation end traditionel postforsendelse, og vi hå-



ber at mange vil medvirke hertil og oplyse Vandværksadministrationen om deres e-

mail adresse.   

Det er fortsat på Vandværkets hjemmeside - www.vandforsyningen.dk -, som i årets 

løb i øvrigt er blevet moderniseret, muligt at få ajourførte oplysninger om vandvær-

ket.  På hjemmesiden findes detaljerede oplysninger om bestyrelse, takster, resulta-

ter af de regelmæssige vandanalyser, seneste nyt fra værket etc. Forespørgs-

ler/ønsker om råd og vejledning vedrørende vandforsyningen kan i øvrigt altid rettes 

til såvel administrationen som driftslederen på telefon 4870 5726.  

 

Økonomi 

Vandværkets økonomi er fortsat tilfredsstillende. 

Ingen af de investeringer, der er på tegnebrættet, har akut karakter og kan derfor 

eventuelt udskydes, såfremt der opstår problemer i forbindelse med værkets drift, 

som medfører uventede omkostninger.   

Under hensyn til de lagte budgetter for kommende år foreslår bestyrelsen derfor 

uændrede takster.  

Yderligere kommentarer hertil vil fremkomme under regnskabsgennemgangen på 

generalforsamlingen. 

 

Det kommende år 

Bestyrelsen planlægger for de kommende år at fortsætte udskiftningen af de ældste 

dele af ledningsnettet, og boringer i den udstrækning økonomien tillader. En ukendt 

faktor i denne sammenhæng er den periodiske kontrol af de anvendte vandmålere. 

Hvis målerne ikke opfylder kravene må en del af pengene anvendes til udskiftning 

af det parti, der ikke kan godkendes, og det vil påvirke fornyelsesaktiviteterne på 

andre områder.  

 

Afslutning 

Til afslutning vil bestyrelsen som vanligt gerne udtrykke ønsket om, at det fortsat 

lykkes at fastholde Tisvilde Vandværks gode standard og sikre rent, velsmagende 

vand til alle brugere.  

 

http://www.vandforsyningen.dk/

