
Bestyrelsens beretning 

Jeg skal bede alle rejse sig, vi skal hermed mindes vores tidligere medarbejder Erik 

Larsen og vores suppleant til bestyrelsen Bjerne Jakobsen ”Pause” æret være deres 

minde. 

Der er 802 målere installeret hos vandværkets forbrugere.                                

Der er over 2000 personer, som anvender vandet på den ene eller anden måde fra 

vores vandværk. 

Der er 9 ubebygget grunde under vandværkets forsyningsområde, som vandværket 

har fået indskud fra, som vi gerne ser, bliver bebygget, således at vi sælge noget 

mere vand. 

Bestyrelsen har desværre været nødsaget til at træffe nogle tunge beslutninger i 

2016.                                                                                                              

Vi kunne konstatere, at der var opgaver, som ikke blev løst. 

Efter nøje vurdering af sagen, var vi nødsaget til, at opsige samarbejdet med 

forretningsfører Jens Fredsgård, en opgave vi bad Adv. Palle Andersen om, og løse 

for os. 

Det skulle senere vise sig, at der var mere alvorlige sager under overfladen, som vi 

ikke var bekendt med. 

Der var desværre begået dokumentfalsk over for Vandværket, hvilket har bevirket 

en Politianmeldelse, af Jens Fredsgaard. 

Beløbets størrelse for 2016 vil fremgå, som et tab i regnskabet, for år 2016. 

Denne sag var en kedelig måde og afslutte mange års samarbejde på. 

VANDKVALITETEN: 

Kolås er færdig, det har vist sig at det køre godt.                                                 

Kolås har her under ombygningen af Tuborgvej 58 vist sig at kunne levere vand til 

alle brugerne.                                                                                                    

Efter ombygningen af Tbv 58 B, har vi haft problemer med kvaliteten af vandet, vi 

har et for højt Kim – 22 C’, som desværre er længe om, at komme på plads. 

Vandværkets vandindvindings tilladelser er følgende: 

Kolås værk må der indvindes 160.000 m3 årligt. 

Lmfj. værk må der indvindes 80.000 m3 årligt. 

Vandindvindingstilladelsen er gældende til år 2035. 

 

 

 



Vand opgørelse                          Udpump.m3    Solgt m3 Spild m3 Procent 

Perioden 01.10.2014 - 30.09.2015 151445 138345 13100 8,65 

Perioden 01.10.2015 - 30.09.2016 151480 138606 12874 8,50 

Perioden 01.01.2016 - 31.12.2016 148867 138500 10367 6,96 

Perioden 01.10.2016 - 31.12.2016   35137   32105   2500 7,12 

Vi forventer ikke nye anlægsopgaver i 2017.  

Desværre har det været nødvendigt for bestyrelsen, at juster på priserne for 

tjenesteydelser.  

De opgaver der forventes i 2017 er tilsyn med driften. 


