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Formandsberetning for 2020 
 
Vandværk: 
Året 2020, der nu er gået, Som en udløber fra sidste år med at finde et sted at 
bore, er det nu lykkedes. Det bliver på hjørnet af Ugledigevej og Ambjergvej der 
har Vordingborg kommune besluttet at der skal være et stykke med skov, 
magen til 100 meter skoven. Men det er ikke lykkedes trods, mange møder eller 
rigtig mange møder, at få tilladelsen på papir, til trods for at der er givet lov til 
at bore, så vi venter stadig. Så det har medført en del skriverriger fra et par i 
bestyrelsen, men det er ikke i skrivende stund hul i gennem.  
Dette medfører at vores projekt med at få ombygget vandværket, til større drift, 
er blevet presset lidt, hvilket så medføre at vi ser os nødsaget til at tage et 
byggelån fra Vordingborg kommune, på ca. 3.5 millioner kr. 
Dette vil være rente og provisions frit i en 30-årig periode. 
Vi fik endelig lov til at holde generalforsamling (meget forsinket) og i den 
indkaldte vi til Ekstra ordinær generalforsamling angående 
konkurrencestyrelsen således at vi kunde udtræde af den. 
Det blev enstemmigt vedtaget ved bække ekstra generalforsamlinger, således at 
vi er udtrådt på 01/01-2021. 
Således må vi igen se at generalforsamlingen bliver udsat på grund af covid 19, 
Så både bestyrelsesmøder har været rykket for dette   
    
 
Drift: 
I den daglige drift har der været det sædvanlige med diverse tilsyn ved 
Vandværket og vores boringer. Ledningsreparationer har der været meget få af i 
2020. Der har kun været 1 brud, hvilket også ses på Vandværkets spild på 1,7 %, 
mod 2,1 % sidste år.   
 
Udpumpet vandmængde: 
I år er der udpumpet 387.336 m³.  
Det er 13.774 m³ mindre end sidste år. Heraf er de 232.590 m3 leveret til 
Malteriet. Det er 19.378 m³ mindre end sidste år.  
Den resterende del på 154.746 m³ er leveret til øvrige forbrugere.  
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Svind på ledningsnettet er historiske 1,7 % af den udpumpede mængde. 
Der har været en del besparelse på strømmen. Solcellerne har givet 10.586 
kW/h, så selvom vi har følt, at det har været en dårlig sommer, er der lavet 
strøm til Vandværket 
 
Vedligeholdsarbejde: 
Af vedligeholdelse har der ikke været ret meget, vi har sat alt ind på at spare 
penge således at vi kunne gå i gang med den store omgang af få nogle flere 
boringer og gøre forberedelser til udvidelse af vandværket. 
 
Vandanalyser: 
Der har været 6 udtagninger af det udpumpede vand, samt prøver fra 2 af 
boringerne. Boringerne er meget fine, en smule mangan i, som forsvinder når 
det bliver iltet og renset. 
Nogle af prøverne var der for lidt ilt i, og det er også galt, når man skal 
transportere vandet i rørene.  
Der er sat en ny suger på Be luftningen med filtre, og det er blevet 
efterkontrolleretog blevet meget bedre.  
Efterfølgerne var alle vandprøverne for de afprøvede stoffer under den fastsatte 
grænseværdi. 
 
Bestyrelsen: 
Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen, revisorer for godt samarbejde, og, han i 
gennem årene har lavet for  
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