
Beretning for HADBJERG VANDVÆRK I/S år 2006 
 
Ordinær generalforsamling den 8/3 2007 i Hadbjerg Forsamlingshus. 
 
Nye tilslutninger og flytninger 
Der er kommet 4 nye tilslutninger. De 1 på Rudbjergvej, 1 på Smedebakken og to i 
Langskovområdet. Der er nu i alt 269 interessenter.  
 
Vandforbrug. 
Er stabilt ud, der er en stigning som skyldes fleres forbrugere samt Erslev vandværk. 
Der er i alt blevet udpumpet 98.000 (pr. 21/1) m3, heraf de 18.000 til Erslev. 
 
Vandkvalitet.  
Vi har stadig noget rigtigt godt vand i Hadbjerg, men som nævnt sidste år var der 
mindre overskridelser af turbiditeten (uklarhed af vandet, som dog ikke kan ses med 
det blotte øje). Vi har fået ændret på filteret sålades at der er tryk på, og det skulle 
have hjulpet. Der er dog ikke blevet analyseret for turbiditet, siden vi fik lavet 
ændringen. Vi havde også en enkelt overskridelse på aggressivt CO2, og dette skulle 
også være i orden efter ændringen af filtreringen. 
 
Kontrol af vandmålere i drift. 
Jeg nævnte sidste år, at vores vandmålere skulle skiftes, da de nu er (de ældste) 8 år. 
Da jeg fik undersøgt sagen nærmere viste det sig, at vi kunne nøjes med at kontrollere 
dem. Vi, dvs. Poul, har nedtaget 35 målere, svarende til ca. 12% og sendt dem ind til 
kontrol. De viste sig at være så gode, at de kan blive siddende yderligere fire år, inden 
de skal kontrolleres igen. Dette var naturligvis en stor besparelse kun, at skulle 
udskifte 35 målere i stedet for alle sammen.  
 
HØST 
Jeg har et par gange benyttet HØST til at informere om forskellige tiltag i 
vandværket. HØST kommer ud til næste alle interessenter, så det er en let og billig 
måde at komme i kontakt med alle (næsten). Jeg vil undersøge, om det er alle 
interessenter, der modtager HØST, for evt. at kunne bringe de lovpligtige 
informationer af den vej. Det koster alligevel ca. 8000 at få trykt folderen. 
 
Takstblad. 
Vi har, til en afveksling, haft problemer med, at få godkendt vores takstblad. Jeg 
indsendte det til kommunen efter generalforsamlingen, og fik en midlertidig 
godkendelse. Det viste sig, at en potentiel forbruger, havde klaget til statsamtet over 
kommunens tilsynspligt. Han bor i Langskov-området og har siden 1999 forsøgt, at 
blive tilsluttet vandværket til nedsat pris  under forskellige påskud. Han har påpeget 



en del ting, som han har haft ret i. Bl.a. det forkerte i at skrive passagebidrag i 
takstbladet om forsyningsledningsbidraget i Langskovområdet. Han var også utilfreds 
med, at skulle betale så meget højere forsyningsledningsbidrag end andre nye 
tilslutninger, og det er også et meget stort beløb. Afgørelsen fra statsamtet sagde, at 
man godt kan have forskellige takster for forsyningsledningsbidrag inden for det 
samme vandværk, men at man skal kunne argumenterer for det. Kommunen fik vores 
argumentation ultimo oktober, men vi har endnu ikke fået endelig godkendelsen! Jeg 
har rykket to gange. Argumentationen bygger naturligvis på den gamle aftale om 
Langskov-ledningen. Forbrugeren bad efter statsamtets afgørelse om, at blive 
tilsluttet vandværket, hvad han blev. Derefter nægtede han alligevel, at betale 
regningen idet han på forunderlig vis læser statsamtets afgørelse på en anden måde. 
Og jo kendte alle takster inden. Jeg tilbød, at han ville få penge tilbage, hvis der skete 
noget der gjorde, at vi blev nød til, at ændre takstbladet. Nu er der lukket for vandet, 
men vores advokat syntes, vi skal vente med inkasso, til vi har den endelige 
godkendelse fra kommunen. Den seneste jeg snakkede med på kommunen kunne i 
øvrigt ikke se hvorfor en klage til statsamtet over Hadsten kommune kunne få 
betydning for godkendelse af takstbladet. Når takstbladet er udarbejdet efter de 
regulativer der ligger, skulle det jo være i orden. 
Jeg ved ikke om en evt. nedsættelse, eller evt. blot et stop af indeksreguleringen, af 
forsyningsledningsbidraget for Langskov-ledningen vil få flere til at komme på? Vi 
kan evt. tage debatten under godkendelse af takstbladet. 
 
Hjemmeside. 
I løbet af året har vores hjemmeside fået nyt udseende, idet Søren har relanceret den i 
en ny lækker version. Dette blev til dels affødt af den snak, der var sidste år om, at 
nogen havde problemer med at se den fra bærbare PCere. Dette skulle være fortid nu. 
 
Gæld til kommunen. 
Som jeg nævnte sidste år er vi kommet i gang med at betale vores gæld til 
kommunen, og der er nu betalt 3 afdrag ud af de i alt ti.  Vi gik jo med til at 
tilbagebetale gælden over fem år. 
 
Ledningsnet registrering.  
Netop som vi blev færdige med at registrer ledningsnettet sidste år, kom der jo 
yderligere udstykninger i Hadbjerg, og så var det jo i gang igen. Sådan må det jo 
være i en by i udvikling, som Hadbjerg jo heldigvis er, og nu skulle det hele gerne 
være registreret. I det mindste indtil næste gang. 
 
Placering af ny kildeplads.  
Arbejdet med en ny boring er ikke kommet i gang endnu, og det skyldes at lodsejeren 
har haft nogle betænkeligheder, og nogle ting han gerne ville have undersøgt før vi 



evt. kunne starte. Da vi ikke står og mangler vandet, har vi ikke presset på, for at 
komme i gang, men det kommer nok. 
 
Tryksag.  
Endnu engang har vi udsendt en lille folder om vandværket og vandkvaliteten. I år 
kom den sammen med aflæsningskortet, for at spare lidt på portoen. 
 
Nødstrømsanlæg. 
Vi har besluttet os for, at tegne et abonnement på en nødstrøms generator hos Falk. 
Dermed slipper vi for selv at indkøbe og vedligeholde en generator, og alligevel have 
sikkerhed for vandforsyningen ved strømsvigt. 
 
Vandråd. 
Det er ikke meget vi har hørt fra det nye vandråd, og jeg tvivler på arbejdet skrider ret 
hurtigt frem. 
 
Økonomi  
Vi har en god og sund økonomi. Vi har et pænt overskud, men fremtiden byder både 
på invertering i ny boring, samt betaling af gæld til kommunen, så det næste år 
kommer næppe til at betyde et overskud. På den anden side er der jo mange nye 
interessenter på vej.  
  
FREMTID 
 
Ny boring. Der er ikke sket så meget på denne front, idet lodsejeren har ønsket lidt 
mere betænkningstid, og måske er det ikke så uheldigt når det kommer til stykket. 
Den nye mand på kommunen foreslog også at vi venter idet der snart kommer nye 
regler der skulle være til fordel for vandværkerne i forhold til de nuværende. 
 
 
TIL SLUT, Jeg gerne takke de andre bestyrelses medlemmer for godt samarbejde, og 
til tak til vores smed Poul for at rykke ud i tide og utide. 


