
Beretning for HADBJERG VANDVÆRK I/S år 2016 
 
Ordinær generalforsamling den 9/3 2017 kl. 19.30 i Hadbjerg Forsamlingshus. 
 
 
Nye tilslutninger og flytninger 
Der er kommet 2 nye tilslutninger i løbet af 2016. Begge på Mejsevej.  
 
Vandforbrug. 
Ser stabilt ud. Der er i alt blevet udpumpet 82.807 m3, heraf de 16.134 m3 til Erslev. 
Noget mindre end 2015 år hvor vi udpumpede ca 95.000. Fra forbrugerne har vi kun 
fået indberettet 87.123 m3. Vi har altså solgt 4.315 m3 mindre end vi har pumpet ud, 
og det er jo ikke optimalt. 
 
”Vandspild” 
De senere år har vi ud-pumpet mere end vi har solgt, og det har givet anledning til 
mange diskussioner på bestyrelsesmøderne, og jagt på en evt. læk. Det største tab har 
været på ”Langskovledningen” hvorfor vi har koncentreret os om denne, men uden at 
kunne finde nogle huller. Vi var oven i købet ude en nat, hvor forbruget jo er lavt, for 
at lukke dele af ledningen, men uden at det gav noget. Ved hjælp af vores nye 
overvågning kunne vi se, at der er et forbrug hele døgnet, både på 
Langskovledningen, og på Kærsmindevej. Begge steder er der en del landbrug, som 
kan have et forbrug om natten. Vi fik aftalt med de store bønder, at de skulle lade 
være med at bruge vand en nat og vi kunne så konstatere at forbruget faldt til nul!! 
Altså ikke nogen læk. Lige nu regner vi med, at belægninger i rørene ved målere på 
vandværket bevirker en fejlmåling, og Mogens har været i gang med at rense. 
(Vis 2/11 2016 hvor der var lukket, og 3/11 hvor der ikke var) 
 
Vandkvalitet.  
Hele året har vandkvaliteten været fin og der har ikke været nogen overskridelser. 
 
 
Takstblad. 
Vores takstblad for 2017 er godkendt og kan ses på hjemmesiden. 
 
Ledelsesstyring 
Vores ledelsessystem, Tethys, nævnte jeg sidste år, men jeg vil benytte lejligheden til 
lige at vise hvordan det virker.  
 
 
Større ”projekter” i 2016 



Som jeg nævnte sidste år kom de nye pumper så endelig op, så der nu er et helt nyt 
udpumpningsanlæg, og vi er også blevet færdige med overvågningen. 
 
 
 
Økonomi  
Til trods for den lave pris på vand vi har ser økonomien stadig god ud. Mere om det 
når kassereren får ordet. 
  
 
 
 
FREMTID 
 
 
2017 
I år skal vi i gang med at tjekke vandure idet de har siddet i seks år. Arbejdet vil 
begynde sidst på året 
 
 
TIL SLUT, Jeg vil gerne takke de andre bestyrelses medlemmer for godt 
samarbejde, også en tak til vores smed Mogens for det gode arbejde.  


