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Bestyrelsen 

 

Det er jo en lidt speciel generalforsamling vi skal afholde i år, da vi på grund af 

forsamlingsforbuddet ikke ved, hvornår den rent fysisk kan finde sted. Vi har derfor 

valgt at lægge denne foreløbige beretning på vores hjemmeside indtil vi kan 

mødes og vedtage en endelig. 

De daglige arbejdsopgaver som drift, økonomi og kontakt til myndigheder har vi 

delt mellem formand, sekretær og kasserer mens de ad hoc-opgaverne løses af 

de bestyrelsesmedlemmer der kan afse tid. Alle dispositioner aftales og vedtages 

på bestyrelsesmøderne af den samlede bestyrelse.  

Vi har i det forgangne år forsat med mange kursus aktiviteterne, idet vi har den 

målsætning, at alle opgaver skal kunne varetages af mindst 2 

bestyrelsesmedlemmer, og at arbejdsbyrden ikke skal blive uoverkommelig for 

den enkelte. Vandkvaliteten har forsat en stor politisk bevågenhed, hvilket er 

ensbetydende med, at driften er blevet bureaukratiseres meget. Af den årsag har 

følt os nødsaget til at styrke brugen af eksterne rådgivere.  Vi trækker forsat på 

hjælp fra revisor og Danske Vandværker. Nogle sparringspartnere, det absolut er 

nødvendige at have, ude at vi skal blive afhængige af dem. Af denne årsag har vi 

fra årsskiftet flyttet vores administrationsaftale fra Djurs Vand til Midt Regnskab, 

der efter vores mening yder en mere uafhængig og professionel bistand.  

Bestyrelsen har i løbet af 2018 afholdt 7 bestyrelsesmøder.  

Herudover er der afholdt korte møder på vandværket vedrørende drift og 

vedligeholdelse, rengøring af selve vandværket og udenoms arealerne.  

Bestyrelsen har også deltaget aktivt i alle opgaver omkring ledningsnettet for at 

holde prisen nede på de forskellige arbejdsopgaver.  

Hjemmesiden er løbende blevet opdateret og IT-styringen/aflæsning bliver jo mere 

og mere omfattende og avanceret. 

 

 

 

 

 

 



Indvindingsanlæg, bygninger m.m. 

 

Hasnæs Vandværk havde ved udgangen af 2019 778 brugere, så der er i årets 

løb kommet 1 ny bruger til. 

Vi har haft en del ejerskifter i vores andelshavere, så vi kan jo glæde os over at 

sommerhussalget er inde i en positiv udvikling. 

Der er i 2019 oppumpet 33.520 m3 vand, ca. 17% mindre end 2018, hvor vi 

oppumpede 40.717 m3 vand.  

Vandværket har stadig en stående tilladelse til at oppumpe 73.000 m3 pr. år, så 

der er rigelig at tage af. Tilladelsen har tidligere været dobbelt så stor, men vi bad 

om at den måtte blive nedsat for at sparer afgifter.  

Vand af god kvalitet er ved at blive en mangelvare, og Hasnæs vandværk er det 

eneste vandværk i Ebeltoftområdet, der har såkaldt gammelt vand, det vil sige 

vand, der er faldet som nedbør for mere end 80 år. I starten af forrige århundrede 

brugte man ikke mange pesticider, hvad vandprøverne også afslører.  

Vandindvindingsrettighederne i Syddjurs kommune er gennem de senest år 

automatisk blevet forlænget med et år af gangen, så nu er næsten alle rettigheder 

udløbet. Kommune er ved at udpege de såkaldte robuste boringer, dog uden at 

nævne hvad de vil gøre ved de andre.  

Hasnæs Vandværk har i alt 5 boringer, hvor de 4 ligge samlet omkring værket og 

en – den nyeste – er placeret 200 meter bag værket. De 4 ældre boringer, blev i 

2018 renoveret. Pumperne blev udskiftet og filteret blev renset, så indvindingen nu 

er lettere og billigere. Vi ønsker i 2020 at renoverer boring 5.. 

Vandkvaliteten har, som de foregående år, været af høj kvalitet med en meget fin 

hårhedsgrad på mindre end 10 dH. Dette må betegnes som blødt vand.  

Vi har Eurofins til at tage de løbende vandprøver og analyser af råvand og 

brugsvand fra værket og hos forbrugerne. På vores hjemmeside bekendtgøres 

løbende de sidste analyser.  

 

 

 

 

 

 

 



Ledningsnettet 

 

Vi har i 2019 afsluttet udskiftninger at stophaner på Gåsehage og har i den 

forbindelse også konstateret og udbedret flere vandbrud.  

Gennem de sidste års renovering af ledningsnettet, er vi ved at få styr på 

vandspildprocenterne. Det sidste halvår 2019 var spildprocenten således for første 

gang under de magiske 10 %, således at vi fremover regner med, at den 

opkrævede statsafgift svare til den betalte. Vandværket skal nemlig betale 

statsafgift af alt spild der er over 10%. For 4 år siden betalt vi 35.000 kr. årligt til 

staten for vandspild samtidig med at vi bruget et tilsvarende beløb oppumpe dette 

vand.   

Vi har i 2019 digitaliseret vores ledningsnet, således at entreprenører får nemmere 

ved at undersøge, hvor ledninger er nedgravet. Hver målerbrønd har nu et sæt 

GPS-koordinater og via en hjemmeside kan vandværk udtrække et nøjagtigt kort 

over brønde til graveaktører m.m. Denne opgave har været meget 

arbejdskrævende for bestyrelsen, idet vi har været ude og finde og markerer alle 

målerbrøndene. Det påhviler jo den enkelte grundejer at holde hans målerbrønd 

tilgængelig og synlig, det var heldig vis tilfældet ved de fleste. Fremover vil vi dog 

gøre brug af den i takstbladet beskrevne afgift vi kan pålægge, hvis dette ikke er 

tilfældet.    

 

Økonomi 

 

I år har vi haft en overdækning på kr. 172.036. Overdækning er jo det samme som 

overskud. Det er først gang i mange år.  

Dette overskud skyldes at vi fra 2019 er stoppet med at afskrive værdien af vores 

ledningsnet samtidig med at vi årligt forbedre – øger effektiviteten af dette. 

I 2020 har vi et stort investeringsbehov for blandt andet, at automatiserer 

oppumpning, iltning og pejling af grundvandet, så overdækningen bliver kun en 

engangsforeteelse. 

Gennemgangen af regnskab, budget og 5 års investeringsplan vil jeg overlade til 

Claus Carstensen.  

 

 

Bestyrelsen Hasnæs Vandværk A.m.b.A  

 


