
Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2003  

Bestyrelsen består af:  

John Lindgreen formand  

Nicolai Carneiro sekretær  

Jørgen Døssing bestyrelsesmedlem  

Uffe Jørgensen do.  

Claus Backalarz do.   

  

Afholdte møder i seneste regnskabsår:  

Den 26.03.2002 konstituering  

Den 25.03.2003 generalforsamling  

   

Vandforbrug  / vandmålere  

Oppumpet vandmængde var i 2002 ca. 17.300 kbm.  Det aflæste forbrug hos forbrugerne har været ca. 
16.000 kbm.  

Det aflæste vandforbrug var i 2001 ca. 17.100 kbm.  

Aflæsningsskemaerne blev udsendt i november måned med anmodning om returnering 
senest den 15.12.2002. Dette tidspunkt for at kunne udarbejde vandregnskab i starten af 
januar, således regningerne kunne overføres til BS inden den ca. 20. januar 2003. Dette er 
det seneste afleveringstidspunkt for regninger med seneste betalingsdag i februar 2003.  

Som en enkelt af forbrugere gjorde opmærksom på, kunne aflæsning ikke finde sted pr. 
1.1.2003, såfremt aflæsningsskemaer skulle være tilbage 15.12.2002. Da aflæsninger i 
forvejen er meget spredt, over en 1 måned, vil det ikke få den store betydning.  

Som konsekvens af de manglende tilbagemeldinger vil 1. rate fremover først skulle betales 
ultimo marts måned.  

Som sidste år er der stadig medlemmer, der skal rykkes, før aflæsninger fremkommer. To 
medlemmer har ikke fremsendt aflæsning, inden udsendelse af årsopgørelsen.  

Vandanalyser  

Der har været foretaget de obligatoriske analyser af vort vand, uden bemærkninger. Analyserne vil kunne 
læses på vor hjemmeside.  



Forureningen på Høvelte Ny Motorgård holdes løbende under observation. Der bliver med 
jævne mellemrum foretaget undersøgelser / vandprøver, med henblik på at afsløre 
forurening.  

NIRAS har taget over efter Hedeselskabet. Ifølge oplysning fra Forsvarets 
Bygningstjeneste er der, efter de sidste prøver der er ca. ¾ år gammel, faldende værdier i 
kildeområdet, hvorimod der er stigende værdier nedstrøms, mod Birkerød.  

Vort vandanalysefirma – R. DONS - har udarbejdet et kontrolprogram for analyserne af vort vand. Herefter 
bliver der udarbejdet 2 analyser hvert år. I april og oktober måned, forskelligt i lige og ulige år.  

April lige år – begrænset kontrol med uorganiske sporstoffer (Arsen, Bor, Nikkel), 
ledningsnet, eks. Hesselgårdsvej 31.  

April ulige år – begrænset kontrol, ledningsnet, eks. Hyrebakken12 eller 14.  

Oktober lige år – normal kontrol (stor) - Værk.  

Oktober ulige år – udvidet kontrol med organiske mikroforureninger (pesticider, aromater, 
organiske klorforbindelser, PAH, olie) samt cyanid - Værk.  

2003-2008-ff – boringskontrol med organiske mikroforureninger (pesticider, aromater, 
organiske klorforbindelser, PAH, olie).  

Vandværk  

Også i 2002 har Tage Bagger stået for tilsynet med vandværket. Der har ikke været nogen problemer med 
værket og tilsyn fra Allerød Kommunes side har været uden bemærkninger.  

Renoveringen/udskiftning af de tekniske installationer på værket, bl. a. automatik 
skyllefiltre, pumpe, kompressor m.v. er gennemført, dog fravalgte vi printer.    

Statsafgift  

Også i 2002 var statsafgiften kr. 5,00 pr. kbm. excl. moms.  

Utætheder   

I slutningen af november 2002 forsvandt vandet pludseligt fra Østre Teglværksvej. Årsagen var at 
Banestyrelsen i forbindelse med nedramning af nye master til ledningsnettet, desværre var kommet til at 
ramme direkte ned i vor vandledning. Tage Bagger rykkede omgående ud og inden aften / næste morgen 
var der etableret vand til forbrugerne i området. Banestyrelsen har vedkendt sig fejlen og har betalt 
omkostningerne til udbedring ca. kr. 53.000,00 incl. moms, dog først efter et par rykkere.  

Bestyrelsen overvejer fortsat, for at imødegå vandspild, at lade de gamle jordledninger 
udført i jern trykprøve, med henblik på udskiftning. Da vandspildet p.t. er relativt lavt – 
skyldevandet udgør ikke det maksimale 10 % af oppumpet mængde, men kun ca. 7 %, 
udskydes trykprøverne lidt, men ved en stigning af vandspildet, vil dette blive taget op 
igen.  



Vandmålere  

De vandmålere der blev opsat i 1995 skal udtages til kalibrering eller udskiftes efter 7 år. 
Dette er i år. Tilsyneladende sker målingen inden for acceptable grænser. Bestyrelsen  har 
dog valgt at hensætte et beløb i 2003 på kr. 8.000,00, således vi over en periode, kan 
udskifte samtlige vandmålere.  

Medlemmerne – manglende og rykkergebyr  

Rykkergebyret er uændret kr. 100,00 incl. moms.  

Betaling via PBS  

Betaling via PBS fungerer godt, dog med visse tilretninger. Ca. 65 % er tilmeldt.  

Hjemmeside  

 Vandværkets hjemmeside – www.hovelte-vandverk.dk, bliver løbende opdateret bl. a. om 
vandanalyser m.m. ligesom medlemmerne nu kan skrive til vandværket.  

Bestyrelsesmedlemmer  

Tak til bestyrelsen.  

 

http://www.hovelte-vandverk.dk/

