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Bestyrelsens beretning for 2016
Vandværket havde ved årets udgang i alt 1367 forbrugere, heraf 982 andelshavere.

Vandforbrug
Vandforbruget har fortsat den hidtidige udvikling, idet der i alt blev afregnet jf. måleraflæsninger
157.767 m3, mens det til Greve Vandværk afregnede m3 var 176.973 m3. Differencen 19.206 m3
svarer til 10,85 procent er en markant stigning i forhold til sidste år og på et utilfredsstillende
niveau. Stigning i vandtabet fra forsyningsledningerne har medført, at bestyrelsen i samarbejde med
smedemester Olsen har iværksat fokus på lækagesøgning for at få reduceret vandtabet.
Vandværket anbefaler fortsat alle aftagere jævnligt at kontrollere, at vandmåleren fungerer ved at
kontrollerede, at det røde hjul roterer under vandforbrug/røde tal yderst til højre skifter til en højere
værdi. Tillige bør det kontrolleres, at vandmålerens røde hjul står helt stille, når der ikke er
vandforbrug.
Vandkvalitet
Vandkvaliteten er fortsat god. Vandet indvindes fra Greve Vandværks nye boringer på Vendals
Bakke samt fra GV’s øvrige indvindingsboringer. Hårdheden er 20-22 dH, hvilket betegnes som
hårdt vand.
Fa. Eurofins har gennemført 4 prøvetagninger og analyser. Alle prøverne viste, at vandet har en god
kvalitet og overholder alle krav.
Informationer om vandkvaliteten kan ses på vandværkets hjemmeside:
www.karlslundestrandsvand.dk hvor prøveresultater offentliggøres. Forbrugerne henvises tillige til
Greve Vandværks hjemmeside: www.grevevand.dk hvor der også informeres om vandkvalitet, men
tillige også om andre forhold, der kan være relevante for Karlslunde Strands Vandværks forbrugere.
Hvis der konstateres misfarvning af vandet, skyldes det som regel, at der ved ledningsbrud,
renovering af vandledninger og lignende sker udfældning af okker og jern i vandet fra rørene. Dette
forsvinder som regel ved at lade vandet løbe i kort tid. Misfarvningen er ikke sundhedsskadelig,
men selvfølgelig ikke særlig behagelig.
Drift
Der er udskiftet i alt 15 defekte stophaner, idet der i stedet er nedsat en målerbrønd, når der alligevel
skal graves op ved en defekt stophane.
Derudover er der sket reparationer af brud på forsyningsledninger på Karlslundevej og Agervej
samt udskiftet defekte hovedskydere på Strandgårdsvej / Engvej.
Ved 3 brud på jordledninger er der nedsat målerbrønde. De pågældende forbrugere fik samtidig
udskiftet jordledningen for egen og/eller forsikringsselskabs regning.
På Mosede Fort er en defekt brandstander udskiftet. Østsjællands Beredskab skal betale for
udskiftningen.
Greve Vandværk har gennemført ledningsændringer ved det tidligere Strandmarkens Vandværk på
Adolf Andersensvej. Ændringer kan medføre lavere vandtryk for KSV. Det er aftalt med Greve
Vandværk, at koblingsbrønden på Karlslunde Mosevej ved Vildmosevej ændres i løbet af 2017.
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Dette skulle forbedre vandtrykket for forbrugere i dette område. Derudover er der sket et mindre
hævning af det generelle tryk med 0,5 bar.
I forbindelse med den årlige måleraflæsning i september måned blev det igen konstateret, at en del
aftagere ikke foretager aflæsning og indberetning af målerstand, ligesom et større antal indberetter
forkerte aflæsningstal. Dette medfører hvert år et merarbejde for bestyrelsen.
Renovering af ledningsnettet.
Der blev i årets løb foretaget udskiftning af forsyningsledningerne på Klokkervænget, Smedeholm
og Tjørnevej, da der over en kortere periode havde været flere brud på vandledninger i dette
område. Endvidere er der igangsat udskiftning af forsyningsledningen på Planteskolevej.
Udskiftning vandmålere
Bestyrelsen kunne ikke blive enige om at udskifte alle vandmålere til en ny type ultralydsmålere
med fjernaflæsning. Der blev derfor iværksat kontrol af 55 vandmålere fra partiet idriftsat i 2010.
Resultatet af kontrollen blev, at målerne kan være i drift i endnu 3 år.
Vandværksgrundene Klintegårdsvej 4 A og Oldermandsvej 1
Bestyrelsen fik den tidligere vandværksgrund vurderet af lokale ejendomsmæglere. Resultat blev, at
grunden Klintegårdsvej 4A blev sat til salg via home, Greve Strandvej for en udbudspris på kr.
2.495.000.
Der er gennemført en jordbundsundersøgelse af grunden. Undersøgelsen viste, at der skal ske
udskiftning af opfyldningsjord ved byggeri. Derudover blev der foretaget 3 miljøprøver, hvoraf en
viste lettere forurening. Endvidere skal der sker fjernelse af en målerbrønd på grunden samt ske en
mindre tilpasning af forsyningsledningerne på stedet for at undgå stillestående vand i
forsyningsnettet.
Der har tillige været rettet henvendelse til bestyrelsen angående grunden Oldermandsvej 1.
Pågældende er interesseret i at erhverve grunden og har afgivet et tilbud på grunden. Bestyrelsen vil
derfor foreslå generalforsamlingen at bemyndige bestyrelsen til at sælge grunden, da denne grund
og vandværksbygning jf. lokalplan 13.36 ikke kan benyttes som selvstændig bolig. Mere herom
under forslaget fra bestyrelsen.
Vandrådet i Greve Kommune.
Vandrådets samarbejde med Greve Kommune er fortsat i den gode gænge. Kommunen har
orienteret om arbejdet med kortlægning af grundvandsressourcerne. samt om de mulige
forureningskilder. Kommunen samarbejder med Regionen om at iværksætte de nødvendige tiltag til
at undgå forurening af grundvandet.
Vandsamarbejdet i Greve.
Vandsamarbejdet, der består af alle indvindingsberettigede vandværker for Greve Kommunes
område, har primært arbejdet med beskyttelsesforanstaltninger for grundvandet i kommunens
område. Der arbejdes fortsat med skovrejsning samt i samarbejde med Region Sjælland om tiltag
mod kendte potentielle forureningskilder.
Bestyrelsesarbejdet.
Da der ikke på generalforsamlingen blev opnået 2/3 flertal jf. vedtægtens § 10 for bestyrelsens
forslag til sammenlægning med Greve Vandværk, har bestyrelsen alene fortsat arbejdet med de
almindelige drift- og vedligeholdelsesopgaver.
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Vandværkets kasserer, Werner Wekin meddelte i juli måned, at han ønskede at fratræde posten som
kasserer med virkning fra 1. august 2016, da han mente, at formanden handlede egenhændigt.
Bestyrelsesmedlem Svend-Erik Albrektsen tilbød at varetage hvervet som kasserer, hvilket
bestyrelsen accepterede.
Suppleant til bestyrelsen, Michael Dünweber indtrådte herefter i bestyrelsen i den ledige
bestyrelsespost.
Økonomi.
Bestyrelsen besluttede, at vandværket fremover ikke ville fordele formuen blandt så mange
pengeinstitutter for at holde indestående under garantigrænsen på 100.000 euro, men at der i stedet
skulle benyttes en af de systemiske banker som pengeinstitut. De systemiske banker er landets 5
største banker, som garanteres levedygtighed af staten.
Herefter blev Sydbank vandværkets bankforbindelse.
Forinden dette skete meddelte Jyske Bank, at vandværket, som alle øvrige erhvervskunder, skulle
betale et procentgebyr af indeståendet. Dette blev undgået ved samling af konti hos Sydbank.
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