
KALDRED FERIEBY VANDVÆRK 

            GENERALFORSAMLING 27. Maj 2018. 

BESTYRELSENS BERETNING: 

 

Velkommen til vores ordinære generalforsamling.  – Og inden jeg fortsætter vil jeg 

gerne vide, om der er nogen som IKKE bliver her efter generalforsamlingen og spiser 

et par stykker brød  - ræk venligst hånden op, så vi kan orientere køkkenet om, hvad 

der venter dem.   2 fra bestyrelsen kunne ikke deltage i dag 

Vi har i år indkaldt til generalforsamlingen via MAIL og brev.  Iflg. § 10 i vedtægterne 

skal indkaldelse ske ”ved særskilt meddelelse”.  Efter vores opfattelse er en mail 

ligeså særskilt som et brev.   Desværre er det kun 242 – ud af 734 – som har 

videregivet deres mailadresse til Microwa,  vores administrator.   Så derfor vil vi op-

fordre til at gå ind på vores hjemmeside, hvor der ligger et link til Microwa og 

tilmelde sig med både mail og telefon.    Der er flere fordele ved mails – det er 

hurtigt – og langt billigere – en mail koster under en ¼ af alm. Brevporto – og så er 

der en miljøgevinst i at spare papiret-  så det er besparelser, som kommer os alle til 

gode.   Der vil selvfølgelig altid være breve til dem, som ikke ønsker underretning via 

mail.    Vi har tegnet et abonnement hos Microwa om VARSEL – som udsendes via 

SMS -  derfor videregiv også jeres tlf.numre til Microwa – så i kan modtage evt. 

varsler/underretninger.    

I løbet sidste sommer fik vi gennemgået tilbuddene fra de 2 firmaer, som ville 

renovere vores styresystemer m.v.   Vi endte med at tage Kalundborg El – hvis tilbud 

på 330.000 kr  omfattede renovering af styresystem – målere i brøndene  - 

ombygning af hovedtavle – flowmålere og frekvensomformere – elektroniske 

niveausonder i boringerne,  dvs. pejleudstyr -og meget mere.  I seneste nyhedsbrev 

er anført en mere detaljeret opsummering af den nye teknik.  Renoveringen 

begyndtes i starten af  September – og vi måtte da låne vand hos vores naboer i 

Enghaven i 8 dage.  Så startede det nye op -  og det kørte perfekt.  Systemet kan 

styres fra en pc eller I-pad – og det var en lettelse for vores driftsansvarlige – Knud  - 

som sparede mange ture fra hjemmet i Bildsø til Kaldred.  Så Knud foreslog efter de 

første mdr – at han gik  40% ned i løn!!    Det var et tilbud, som man ikke kunne sige 

nej til – så vi sagde 1000 tak!  - Nu er der imidlertid opstået problemer med de 

skylleventiler som sidder i bunden af de 3 filtre –  der er 6 i alt.   Jeg vil gerne 



kommentere dette nærmere under EVENTUELT –  idet vi har gang i nogen planer 

desangående. 

Den 14/9-17 havde vi om aftenen et brud på en hovedledning på Lizzivej ved Rønvej.  

En kobling var stået af - så det tog VVS og Entreprenøren  godt 5 timer at få gravet et 

stort hul og få indsat en ny kobling.  Det bevirkede, at der de følgende dage kunne 

forekomme luft i vandet, som virkede uklart når man tappede det.   

Et par dage senere fik vi taget en vandprøve i området – den viste et for højt kimtal 

– så igen måtte vi låne os ud af problemerne ved åbne ringforbindelsen til Enghaven. 

Iflg. Eksperter var det den store læk som var skyld i det høje kimtal. 

Den 11-10-17 tog vi prøver i vores 3 brønde til undersøgelse for  pesticider – 

Desphenyl og Cloridazon.   Der var ikke antydninger af pesticider i vores drikkevand. 

Der har været anmeldt et par skader i målerbrønde – dog ikke på vandværkets side. 

Efter renoveringen har vi undgået vandspild -  spild på over 10%  belægges med en 

statsafgift.    

 Vi har haft besøg af ORBICON som 2 gange har pejlet vores boringer efter 

anmodning fra kommunen.  Det er velkendt, at Kalundborg Forsyning mangler vand 

– og i år er det meningen at samtlige vandværker i kommunen skal pejles på samme 

tidspunkt.  På den måde mener man at kunne se, hvad der findes af vand i 

undergrunden i kommunen. 

Kommunen har fremsendt et nyt kontrolprogram – som angiver hvor tit vi skal tage 

prøver af vandet og hvor vi skal gøre det.  Tidligere tog man prøverne på 

vandværket – nu skal de tages ude hos forbrugerne -  og er der noget at kritisere, så 

skal vandværket nu bevise, at vandet var ok,  indtil det kom ind i huset. Denne ord-

ning vil helt sikkert medføre, at der skal tages flere omprøver – og dermed får vi 

ekstra omkostninger på vandprøver.   Kontrolprogrammet bliver lagt ind på hjem-

mesiden.  Der medfølger en oversigt over  de stoffer (ca. 200) som man kan tjekke 

for.  

Kursus:  Knud samt formand deltog i efteråret i et kursus, som omhandlede målere 

samt tilbageløbssikring.   2 andre kurser, hvortil bl.a. Aase og Jack var tilmeldt, blev 

aflyst. 

Ledningsbrud?  Knud oplyste 13/1-18  at der det sidste par dage havde været et 

overforbrug af vand.  Vi søgte lokalt rundt på vejene i området – uden resultat.   



En notits om emnet blev lagt ind på Kaldred Ferieby Facebook, som har mere end 

750 medlemmer.  Det blev vel modtaget – flere positive tilkendegivelser – og et par 

dage senere var forbruget normalt igen.  Vi har ikke fået tilbagemeldinger fra nogen, 

men antageligt har der været en frostsprængning på  et rør inde i et hus.   Iflg. VVS-

Morten har der været mange frostsprængte vandrør ind i huse i løbet af vinteren -

typisk fordi man har glemt at lukke ned for vinteren.  Skaderne er altid omfattende. 

EU.s Persondataforordning blev 23/5 udfærdiget af et firma, som var anbefalet af 

DANSKE VANDVÆRKER -  en medarbejder  fra firmaet kom og forestod interview og 

indberetning.  Det tog knapt 4 timer – dertil kom 5 timers forarbejde.  Regningen lød 

på 15.000 kr!!  Vi er bekendte  med, at 1 vandværk selv havde forestået dette 

arbejde – det tog dem 60 timer.   

Vi har holdt 7 bestyrelsesmøder i løbet af året. 

Jubilæum:  Til oktober fylder vandværket 50 år – det synes vi bør fejres – så lørdag 

den 7/7-18 fra kl. 12 til 16 er der reception for medlemmer med ledsager i Eskebjerg 

Forsamlingshus.   Der anrettes en buffet med mad og drikke.  Af hensyn til køkkenet 

vil vi bede om, at i tilmelder jer – enten via KONTAKT på hjemmesiden eller ved 

henvendelse til et bestyrelsesmedlem.   Vi håber på godt vejr og en stor tilslutning. 

På hjemmesiden kommer en nærmere beskrivelse  af, hvad forsamlingshuset byder 

på.   Grunden til at det foregår i forsamlingshuset skyldes, at der ved vandværket 

kun er et begrænset antal P-pladser – der er kun 1 toilet – og af sikkerhedshensyn 

lukker man ikke fremmede indenfor, hvor der i øvrigt ikke er noget at se  - alt er 

lukket ind bag skabe.  Derfor. 

Og endelig – Microwa har oplyst, at man i næste uge sender LUKKEBREVE ud til 5 

medlemmer, som er i restance -  efter 3 rykkere.   Et par af dem skal af med mere i 

gebyr, end deres gæld!!   Derudover er der 9 medlemmer, som får en hilsen på 100 

kr – gebyr fordi de er flyttet uden at have underrettet Microwa her om.    Husk på 

det – gebyrer er penge ud af lommen. 

Og dette var bestyrelsens beretning for 2017/18. 

 

…P.Jessen…………               ……T.Tiedemann…………                ………Aa.Nielsen………… 

……G.Hansen………            

 


