
Beretning til Hjordkær Vandværks Generalforsamling den 27/2 2020. 

På Hjordkær Forsamlingshus. 

 I året 2019 har vi fået 3 nye tilslutninger. 2 ved Energinet på Kassøvej 22 
og en ved Aabenraavej 46, så har vi afmonteret 2 midlertidige 
tilslutninger ved Apples grund på Nr. Ønlevvej. Det vil sige at vi har 803 
forbrugere. 

Der er udpumpet 160.769m3 og det er ca. 15.000m3 mindre end sidste år, 
det skyldes nok, blandt andet den tørre sommer i 2018, og så de to 
ejendomme som data firmaerne havde købt, og så har det jo regnet 
næsten uafbrudt, så drikker dyrene ikke så meget, og forbrugerne har 
ikke vandet i deres haver. Vi har i perioden mellem 1/10 -18 til den     
1/10 – 19 skrevet regninger på i alt 156.400 m3, og det vil sige, at vi har et 
spild på 3% og det er meget godt, det er vi godt tilfreds med. 

Elforbruget var på72.104 KW. Det vil sige at vi har brugt 0,45 KW. pr.m3. 
Forbrug af vand er meget forskellig, vi har familier på 2 personer, der har 
brugt 2,5 m3. I den anden ende har vi bønder med griseproduktion, der 
har brugt 13.000m3, og bønder med køer, der har brugt 9.000 m3, 
maskinfabrik der har et forbrug på 4400m3. Landmændene er de største 
forbrugere, de 35 større landbrug har tilsammen brugt 84.500m3, det er 
ca. 22.000m3 mindre end sidste år. 

Og de 766 parcelhuse har tilsammen brugt 60.300m3, og det er ca. 
3.000m3 mindre end sidste år. 

Aflæsninger af Kamstrup målerne fungerer fint, vi aflæser med to til tre 
måneders mellemrum, og hver gang er der nogle målere, der kommer 
med en lækagemeddelelse. De bliver så kontaktet, så de kan få skaden 
udbedret. Men jeg vil stadigvæk opfordre folk til at holde øje med 
måleren. Vi har en forbruger der skriver målerstand ned i hver uge, og de 
plejede at bruge 250 l pr. uge, og så pludselig havde de brugt 350 l i en 
uge, så der blev skaden fundet inden for en uge, så vandskaden blev 



minimal.  Og derfor vil jeg opfordre folk til at aflæse måleren en gang 
imellem, så kan man hurtig finde en utæthed, eller et toilet hvor vandet 
løber, og få skaden udbedret.  

 

 

Reparationer i 2019. 

  I 2019 har vi været forskånet for store reparationer. Vi havde en mindre 
reparation i april på Vibevej ud for nummer 8, det var en aluminium 
anboringsbøjle der var tæret. Det skete selvfølgelig om aftenen mellem 
kl. 8 og 12.  Så har vi udskiftet 3 stikledningsventiler, og hovedmåleren på 
vandværket  er blevet udskiftet. 

Sidst i Maj måned bestilte vi en analyse af alle fire rå vandboringer, mod  
de to nye pesticider Chlorthalonil-Amidsulfonsyre forkortet til CTA, og 
Desphenyl-Chloridazon. Det er de pesticider, der har været så megen 
omtalte i medierne, heldigvis har vi ikke noget af det i vores vand. Vi får 
taget de prøver som loven foreskriver. I  2019 har vi fået taget 17 
forskellige prøver. Det er blevet voldsomt udvidet, det antal prøver som 
skal tages, og der kommer helt bestemt flere til. Analyseresultaterne 
bliver sendt direkte fra laboratoriet til kommunen og til embedslægen og 
til vandværket, og hvis der er det mindste overskridelse af parametrene, 
så får vi omgående en opringning fra kommunen. Så vil jeg igen opfordre 
forbrugerne til at undgå at bruge pesticid i haven og på fortov, og andre 
steder. Kravet til drikkevand bliver hele tiden strammet op. 

Ved Apple grunden på Kassøvej blev i vi Maj måned færdig med at lægge 
en 11o mm hovedledning op øst for transformatorstationen, som skulle   
forsyne Energinets nye transformatorstation og Apples skurvognsby, men 
det blev jo ikke til noget med Apple, så det blev kun Energinet der blev 
koblet på, men vi har fået alt betalt både ledningsarbejde og 
tilslutningsbidrag. 



Økonomien i 2019 ser  godt ud , det vil Ida  komme ind på under næste 
punkt i dagsorden. Prisen på vand fortsætter uændret med 500kr. i fast 
afgift og kun 2 kr. pr. m3, dertil kommer moms og afgifter.  I bestyrelsen 
holder vi fire til fem møder hver år hvor også suppleanterne er indbudt. 
Der skrives protokol hver gang som underskrives af alle fremmødte. 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb, og tak til 
håndværkere og entreprenører, og analyselaboratoriet og teknisk 
afdeling i kommunen.   
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