
Som vi har nævnt på Facebook, og annonceret på hjemmesiden, så har bestyrelsen for ca. 2 måneder siden 

re-konstitueret sig, da den tidligere formand Jan Jensen er fraflyttet forsynings området. Dermed er jeg nu 

blevet formand, hvilket er sket helt stille og roligt, da vi har vidst det i et godt stykke tid. Faktisk nævnte Jan 

selv sin kommende fratrædelse ved sidste års generalforsamling.  

Overdragelsen er som sagt sket i ro og mag, og hermed skal der være et stort tak til Jan for hans 

formandskab. Vandværket kører i bedste velgående, der er styr på både økonomi, vandkvalitet og 

ledningsnettet. 

Vandværket har igen i 2021 kørt upåklageligt, og vi har ikke haft nogen nævneværdige udfordringer. Dette 

har de af jer, som følger vandværket på Facebook jo også kunne mærke. Vi forsøger at holde alle 

andelshavere opdateret på det vigtigste via netop FB, som også kan ses på hjemmesiden. Jeg håber at alle 

følger med der, ellers vil jeg da anbefale jer at gøre dette, FB sender jo automatisk en besked, når der 

kommer nye informationer. 

 

Vi har fået opdateret 70’er bygningen til mere tidssvarende, da der er kommet nyt køkken, toilet og vinduer 

i bygningen, hvilket var meget tiltrængt. Vi har også fået nye stole og mødebord, som også var fra 

vandværkets oprindelse i 1978. 

 

Blødgøringsanlæg 

Vi følger stadig udviklingen, men har ikke set den rigtige løsning endnu. Vi følger udviklingen i Ejby, selvom 

den løsning ikke lige umiddelbart er brugbar her på vandværket pga. plads. Vi skal jo huske, at vandværket 

ligger på Snogebækvej, midt i alm. parcelhus kvarter, så vi har ikke de store udvidelses muligheder. Vi har 

kun mulighed for evt. køb af nabogrund, eller placere blødgøring andet sted. Men må se, hvilke muligheder 

der kommer frem, der sker meget på det område lige pt., om end det er de færreste vandværker, som 

faktisk har investeret i et anlæg. 

 

BNBO 

Staten har pålagt alle vandværker, at vi skal være ansvarlige for landmændenes udledning af pesticider i de 

områder, hvor vi har vandboringer. Derfor er vi nu i gang med at have møder med dem det gælder for 

vores vandboringer. Vi skal frikøbe/forpagte et relativt stort område omkring boringerne, men hvor dyrt 

det bliver, har vi ikke styr på endnu. Vi har de første møder i maj, og skal have alle aftaler på plads inden 

ultimo 2022. Vi forventer en mindre prisstigning på vandet indenfor det næste år på maksimalt 1 kr. pr. 

kubikmeter, hvilket for en alm. husstand vil være typisk 100,- kroner. Dette skulle også være nok til at 

dække de øgede energi omkostninger. 

 

Køge Nord – erhvervsområdet / Cirkelhuset 

Som de fleste nok har bemærket, så skyder der nu et nyt Cirkelhus op. Vi har fået etableret 

forsyningsledninger ind til disse områder. Derudover forventer vi at der snart kommer nye erhvervs 

ejendomme ved Køge Nord station. Disse har vi også helt styr på, og vores vandressourcer er store nok til at 

dække udvidelsen. 

 

Måleraflæsning 

Vi laver på nuværende tidspunkt måleraflæsning 1 gang om måneden. I forbrugere bliver fortsat kun 

afregnet 2 gange om året, men det er for at afdække evt. overforbrug / utætheder hos jer. Dermed kan vi 



forhindre et massivt overforbrug, hvis vandet skulle stå og løbe konstant osv.  

Denne aflæsning foregår nu ved, at jeg kører rundt i hele forsyningsområdet. Vi er nu ved at se på en 

automatiseret løsning, så dette sker automatisk. Dermed bliver der aflæst på daglig basis, og vi vil kunne 

reagere meget hurtigere på lækager hos jer forbrugere, udover at vi sparer en masse tid på at køre rundt. 

 

Til slut vil jeg sige en stor tak til bestyrelsen, hvor vi har et fantastisk samarbejde. Et stort tak til vores 

driftsansvarlige Sten Henriksen fra Skovbo VVS, som sørger for at vi har et velfungerende vandværk, og et 

tak til vores administrative medarbejder Lone, som trofast sørger for at alt det administrative fungerer, og I 

forbrugere altid har en at ringe til, hvis I har spørgsmål. 

Tak for ordet, og nu er beretningen til debat og spørgsmål. 


