
Beretning for HADBJERG VANDVÆRK I/S år 2007 
 
Ordinær generalforsamling den 13/3 2008 i Hadbjerg Forsamlingshus. 
 
Nye tilslutninger og flytninger 
Poul har haft et travlt år, idet der er kommet intet mindre end 26 nye tilslutninger. 
Der er 12 på Rødkælkevej og 13 på Rudbjegvej og så en enkelt på Møllevej, som var 
lidt speciel. Ejendommen havde været tilsluttet i flere år, men af uransagelige årsager 
havde forbrugeren ikke fået en regning, og altså heller ikke betalt. Da forbrugeren er 
afgået ved døden nu, kan vi desværre ikke inddrive pengene idet vi først blev 
opmærksomme på, at forbrugeren fik vand fra vandværket efter det var for sent at 
gøre udlæg i boet. Der er nu i alt 300 interessenter.  
 
Vandforbrug. 
Ser stabilt ud, der er en stigning som skyldes flere forbrugere samt Erslev vandværk 
som både bruger mere vand, og som desuden havde en forbruger der havde et stort 
spild. Der er i alt blevet udpumpet 94.287 m3, heraf de 22.229 m3 til Erslev. 
Fra forbrugerne har vi fået indberettet 98.982 m3, så de fejlvisninger der er, må jo 
være i vandværkets favør. 
 
Vandkvalitet.  
Vi har i 2007 ikke haft nogen problemer med vandkvaliteten, og alle analyser har 
været indenfor kravene. Ikke desto mindre har vi fået et mellemværende med 
embedslægen, idet en beboer på Sølehøjvej konstaterede, at der løb kloakvand i en 
grøft tæt på, hvor vi har en brønd med stophane mm. Vi har fået udtaget en 
vandprøve hos en beboer på Sølehøjvej, og den viste ikke spor af bakterier. Vi har 
ikke hørt mere til sagen, siden jeg sendte kommunen analyseresultaterne i starten af 
januar. Selv hvis vores ledningsnet skulle være utæt, er det ikke sandsynligt, at der 
skulle kunne komme kloakvand ind i rørene, idet vi jo har mindst fire bar overtryk..  
 
 
Pressen 
Som I sikkert har bemærket, har Hadbjerg Vandværk været i pressen, både Randers 
Amtsavis og Århus Stiftstidende. Artiklen handlede om en ”forbruger” på Sølehøjvej, 
som ikke havde noget vand fordi han ikke ville betale prisen for tilslutningen. Han 
har været tilsluttet en kort overgang, men nu er regningen sendt til inkasso, og så må 
vi se hvad retten siger. 
 
 
 
 



 
Takstblad. 
Som jeg nævnte sidste år, havde vi endnu engang problemer med, at få godkendt 
vores takstblad, og de af jer der var til vores ekstraordinære generalforsamling kender 
jo allerede historien. Kort fortalt ønsker Favrskov kommune at man har samme takst i 
hele landområdet, og ikke en særlig takst for Langskov-ledningen. Jeg har i juli 
klaget til Kurt Andreassen, som er politisk ansvarlig for Natur og Miljø, og rykket for 
et svar i januar 2008, men det går ikke altid lige hurtigt i den nye kommune. 
Vi har besluttet, at fortsætte med den model der blev vedtaget på den ekstraordinære 
generalforsamling. 
 
Gæld til kommunen. 
Vi har nu betalt halvdelen af gælden til kommunen, men takket være de mange nye 
tilslutninger er økonomien stadig god. 
 
Placering af ny kildeplads.  
Arbejdet med en ny boring er ikke kommet i gang endnu. Det skyldes flere ting. For 
det første, at lodsejeren har haft nogle betænkeligheder, og nogle ting han gerne ville 
have undersøgt før vi evt. kunne starte, og desuden har kommunen ladet os vide, at vi 
ikke har nogen grund til at skynde os med projektet. Da vi ikke står og mangler 
vandet, har vi ikke presset på, for at komme i gang, men vi har jo stadig det samme 
problem med at vores boringer ligger meget tæt på hinanden, og derfor er følsomme 
for en evt. forurening.  
 
Tryksag.  
Endnu engang har vi udsendt en lille folder om vandværket og vandkvaliteten. Igen i 
år kom den sammen med aflæsningskortet, for at spare lidt på portoen. Vi overvejer, 
om man kun skal udsende folderen engang imellem, og så nøjes med at udsende én 
side med data for vandkvaliteten, som loven foreskriver. 
 
Vandråd. 
Vandrådet har fået gang i arbejdet, og har lavet mange ting. De er bl.a. blevet enige 
med kommunen om et regulativ, samt et udkast til et standardiseret takstblad, men det 
faldt vist ikke i god jord hos så mange vandværker. Takstbladsforslaget bygger ellers 
på Foreningen af Vanværkers forslag, og er ret så lig vores takstblad. På den 
baggrund er det jo lidt ironisk, at kommunen ofte ikke ønsker, at godkende vores 
takstblad! 
 
 
 
 



Alarmer på vandværket. 
Vi har besluttet, at vi skal have nogle alarmer på vores boringer samt i selve 
vandværket. Dette er på baggrund af de sager der har været med hærværk på 
vandværker, og ikke mindst med forurening af boringer. Der er blevet etableret 
alarmer på hver enkel boring, som hvis den udløses, omgående stopper for pumpen til 
den pågældende boring. På den måde undgår vi at sende forurenet vand ind i systemet 
og ud til forbrugerne. 
 
Økonomi  
Vi havde et stort overskud, som skyldes de mange nye tilslutninger der er kommet. 
Det har været billigere, at etablere de nye tilslutninger, og desuden har udgifterne til 
det meste ligget i tidligere regnskabsår. 
  
FREMTID 
 
Ny boring.  
Vi har ikke arbejdet med dette, idet kommunen tilsyneladende ikke syntes det er så 
påkrævet som Hadsten kommune gjorde. 
 
 
TIL SLUT, Jeg vil gerne takke de andre bestyrelses medlemmer for godt 
samarbejde, også en tak til vores smed Poul for at rykke ud i tide og utide. 


