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HØVELTE VANDVÆRK a.m.b.a.

Beretning til andelshaverne på den ordinære generalforsamling den 26.03.2021

Præsentation af bestyrelsen.
Bestyrelsen består af:
Bendt Rasmussen
Claus Backalarz
Tommy Dal
Kim Graham
Fleming Grøfte
Henning Blem

Formand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant

Vandforbrug
Der er i 2020 oppumpet 14.506 m3.
Det aflæste forbrug har været 14.242 m3.
Det giver et historisk lavt vandspild på blot 264 m3 – blot 1,82%
Det tyder på, at den lækage vi fandt i slutningen af 2019 har været årsagen til størstedelen
af vores tidligere vandspild.
Vi skal fortsat opfordre alle til, at holde øje med uforklarlige vandpytter og ”blød jord”
omkring vejene i vores område.
E-mail adresser
Bestyrelsen opfordrer til, at man giver vandværket besked, hvis man ændrer sin emailadresse. Vi vil fortsat opfordre til, at man anvender private e-mail adresser og ikke
firma e-mailadresser. Vi har flere gange oplevet, at mails ikke kan leveres når andelshavere
skifter arbejdsplads, og at mails ikke læses, når der afholdes ferie. Dette er ikke
hensigtsmæssigt, hvis vi har et brud eller andet, som medfører stop i forsyningen eller i
øvrigt skal i kontakt med andelshaverne i vandværket.

Vedligeholdelse af vandværket
Der er blevet udskiftet en pumpe som pludselig brød sammen. Det medførte et kortvarigt
ophold i leverancen af vand, indtil vi fik åbnet for vores nødforsyning fra Birkerød
vandforsyning.
Vandværkets bygning har fået udskiftet lidt træværk, og fået en tiltrængt omgang
træbeskyttelse. Der er p.t. ved at blive lagt tagpap på boring 1 ”det lille hus”.
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Daglig drift
Bestyrelsen har fortsat et godt samarbejde med Tage Bagger VVS omkring den daglige
drift af vandværket. Tage Bagger VVS har et indgående kendskab til både vores vandværk
og til vores ledningsnet og møder hurtigt op, når vi oplever nedbrud.
Vandprøver
Vandprøver foretages fortsat af Donslab. Resultatet af vandprøverne kan ses på vores
hjemmeside.

Vandindvindingstilladelse
Vi afventer fortsat, at modtage en ny vandindvindingstilladelse fra Allerød kommune.
Vores nuværende tilladelse er på 25.000 m3.

Fjernaflæste vandmålere
De fjernaflæste målere har været en stor hjælp, både ved årsaflæsningen men også når vi
har haft behov for at kontrollere forbruget kontra den udpumpede mængde vand.
Vi vil et par gange i løbet af året udsende en mail med forbruget for den enkelte husstand
og vi tager direkte kontakt til andelshavere, når vi konstaterer et væsentligt forhøjet
forbrug.
Det er dog fortsat den enkelte andelshavers ansvar at holde øje med sit vandforbrug.

Møde med Allerød kommune
Vandværket har haft et online møde med Allerød kommune.
Mødet drejede sig primært om kommunens (kommunens rådgivers) anbefalinger og er et
møde som afholdes med alle vandværker.
Der var ikke meget nyt omkring vores lille vandværk, og heller ikke mange anbefalinger.
Vandværket bør opspore eventuelle nedlagte brønde/boringer og få dem lukket korrekt.
Vandværket bør være opmærksom på vores boringsnære beskyttelsesområde, som med
nye beregninger strækker sig helt over til Kattehalevej.
Vores primære indvindingsopland strækker sig fra vandværket og mod sydvest, over mod
og under sønderskoven.
Vores beregnede BNBO (boringsnært beskyttelses område) rækker helt over til kattehalevej
og et par af husene i starten af Kattehalevej ligger inden for BNBO.
Vi vil i løbet af 2021 tage kontakt til ejendomme som ligger inden for indvindingsområdet
og inden for det boringsnære beskyttelsesområde, så disse bliver mere opmærksomme på,
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at det som hældes ud på jorden i dette område, risikere vi at tappe ud af vandhanen i
løbet af 20-30 år.

Husstandsmåler
Vi har i løbet af 2019 haft opsat husstandsmålere op hos
bestyrelsen og hos et par andelshavere. Vores umiddelbare
oplevelse er, at man bliver mere opmærksom på husstandens
vandforbrug og udsving heri.
Husstandsmåleren giver også meddelelse om eventuelle
lækage/brud/fejlmeldinger som vandmåleren kan afgive.
Bestyrelsen har besluttet, at vi vil tilbyde andelshaverne en
husstandsmåler for kun kr. 250,- inkl. moms. Tilbuddet gælder
en husstandsmåler pr. andelshaver/husstand. Måleren skal
kodes til hver enkelt vandmåler og kan således kun bruges på
adressen her i vandværkets dækningsområde.
Hustandsmåleren har desværre en begrænset rækkevidde, så
husstandsmåleren skal stå i en rimelig afstand fra vandmåleren,
for at kunne registrere vandforbruget.
Det er muligt at tilkøbe en antenne som monteres på
vandmåleren/målerbrønden således rækkevidden forbedres lidt. Vi har (endnu) ingen
praktiske erfaringer med antennerne/rækkevidden.

Regnskab 2020.
For 2020 havde vi budgetteret med et underskud/underdækning på ca. 31.000
Underskuddet er endt på 87.00 og skyldes dels en mindre indtægt fra vandsalg end
budgetteret og driftsudgifterne på vandværket har været en smule større.
Afskrivninger på vandværk og ledningsnet udgør kr. 59.500,Ser vi bort fra afskrivninger, ville regnskabet udvise et underskud på kr. 27.000,-.
Høvelte Vandværk a.m.b.a. har en likvid formue på kr. 1.372.177,04 pr. 31/12-2020

Takstblad og budget 2021
Takstbladet fortsætter uforandret fra 2020, når der ses bort fra lidt ændringer i de grønne
afgifter. Slutbeløbet er det samme.
Prisen for 1 m3 vand er kr. 6,50 og den faste årlige afgift 1.000,-. Begge beløb er inkl.
moms. Beløbene er ekskl. Grøn afgift.
Takstblad for 2021 er vedhæftet indkaldelsen til generalforsamlingen. Takstbladet er med
forbehold for godkendelse i Allerød kommune.
Budgettet for 2021 udviser et underskud på kr. 32.000,- som finansieres af egenkapitalen.
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Kontakt til vandværket
Andelshavere er altid velkomne til at kontakte vandværket om stort og småt på enten
vores telefon 93921938 eller på email til mail@hovelte-vandverk.dk
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