
Blovstrød Vandværk

Beretning for 2018

Generalforsamling marts 2019



Blovstrød Vandværk
2018 (2017)

• Medlemmer/interessenter 1.035 (862)

• Nye medlemmer 173 (20)

• Forventede nye medlemmer i 2019 30?

• Forventede nye medlemmer i 2020 50?



”Tilladelse: 170.000”

2018 2017

Oppumpet vand 120.845 106.199
Filterskyld 1.721    1.210
Udpumpet vand 119.124 104.990
Solgt vand 112.789  96.329
Aktuel spild 6.335 8.661
Spild i procent 5,3% 8,25 %
Tilladeligt spild 10 % 11.912 10.499

Produktionstal i 2018 og 2017
i kubikmeter



Personale

Kurt Nielsen er ansat på deltid og varetager:

• Døgnvagt

• Kontortid

• Administration (LER, forbrugerhenvendelser, 
ejendomsmægler mv., hjemmeside)

• Kontakt til Birkerød Vandforsyning

• Drift og vedligeholdelse af værk, ledningsnet og 
boringer

• Styring af renoverings- og reparationsarbejder på værk 
og ledningsnet

• Udskiftning til elektroniske vandmålere

• Indhentning af tilbud og styring af nyanlæg
(anboringsbøjler incl. stikledninger, forsyningsledning) 
og meget mere



Bestyrelsesarbejde i 2018:

• 4 ordinære og 2 ekstraordinære bestyrelsesmøder

• Møder, dialog og aftale med ekstern revisorfirma (Deloitte)

• Dialog med intern revisor

• Møder, dialog og aftale om regnskabsføring med Birkerød 
Vandforsyning

• Regnskabsføring primo 2018

• Udarbejdelse af regnskab og budget

• Afholdelse af generalforsamling

• Dokumentation af arbejdsgange mv. og udarbejdelse af 
dokumenter iht. Persondataloven

• Vagtafløsning for vandværkspasser

• Møde med andre vandværker og kommunen

Bestyrelsen



Bestyrelsesarbejde i 2018 fortsat:

• Forhandling og aftale med Lillerød Vandværk om drift af 
nødforsyningsledning

• Kontakt og dialog med kommune om nyt analyseprogram og 
takstblad

• Udarbejdelse af forslag til nye vedtægter i tæt dialog med 
Danske Vandværker

• Bankskifte herunder dokumentation ift. Hvidvaskloven

• Ændring af regnskabspraksis iht. årsregnskabsloven i 
samarbejde med Birkerød Vandforsyning og ekstern revisor

• Godkendelse af regninger i netbank

• Kursus i regnskabsføring

• Opdatering af hjemmeside

• Vandanalyser, vandkvalitet og kontakt til laboratorium samt 
forhandling om pris

Bestyrelsen



Ny opgavefordeling af administrative forhold

• Udlicitering af al administration fra kasserer til ekstern firma (pt. 
Birkerød Vandforsyning)

• Kasserer har den primære kontakt til administrationsfirma

• Kasserer har den primære kontakt til revisor

• Kasserer opstiller regnskab og budget i samarbejde med 
administrationsfirma og revisor

• 2 fra bestyrelsen (pt. formand og kasserer) godkender alle 
regninger i netbank og har adgang til netbank (bankkonti) og e-
boks



Ny honoraraflønning af bestyrelsen

Honorarstørrelse med udgangspunkt i Danske Vandværkers 
vejledende retningslinjer:

Formand: 50.000,- kr.

Kasserer/sekretær: 35.000,- kr.

Bestyrelsesmedlem: 7.000,- kr.

Størrelsen af honoraret beregnes efter det antal timer der bruges/vurderes til bestyrelsesarbejdet 
dog således at vi anvender en timetakst på 250,- kr. og ikke 270,- kr. samt at der afrundes 
betragtelig så den reelle timetakst bliver mellem 138,- og 200,- kr. i forhold til de antal timer der 
bruges.

Herudover aflønnes bestyrelsesmedlemmer fremover for nye konkrete supplerende 
arbejdsopgaver som udføres og som kan sidestilles med en opgave eller ydelser som vandværket 
kan købe af en ekstern rådgiver. Eksempel på en sådan opgave er det arbejde bestyrelsen har 
udført i forbindelse med den nye persondatalov.



Boring 2

Boringer
- Alle 3 boringer har fungeret 

tilfredsstillende i 2018 også boring 2 
pga. omlægning af oppumpningen.

- Måske ikke behov for udsyring



Værket

• Ingen større vedligeholdelsesarbejder eller forbedringer

- fungeret upåklageligt



Ledningsnet
– reparation/omlægning

• Udskiftning af 39 anboringsbøjler, stikledninger og ventiler 
på Drabæksvej (12), Skovmarken (16), Sjælsøparken (4), 
Kornmarken (1) og Byparken (5)

• 2 brud på stikledninger hhv. på Klintevej og Pilegårdsvej

• Opsætning/ombytning af 400 elektroniske målere



Ledningsnet
- nyanlæg

- Ny forsyningsledning på Blovstrød Teglværksvej 
(650 meter)



Vandkvalitet

• 27 kontrolprøver, fordelt på 4 boringer, 7 fra afg. værk 
og 17 hos forbrugerne (ledningsnet)

• Stigende antal analyser pga. ny bekendtgørelse og kan 
nedjusteres efter 3 år pbg. af risikovurdering

• Meget tilfredsstillende vandkvalitet

• Lavt jern- og kalkindhold og ingen forurening i råvand
fra boringer eller vand der pumpes ud til forbrugerne

• Ingen forurening med den farlige colibakterier eller 
miljøfremmede stoffer

• Ingen pesticider herunder de meget omtalte 1,2,4 
triazol og DMS (dimethylsulfamid) begge 
nedbrydningsprodukt af svampemidler

• Vandets hårdhedsgrad er 11,6°dH (målt 1/3-19)-

betegnes som middelhårdt



Økonomiske tilstande

• God ift. beholdning pga. mange tidligere og kommende 
tilslutningsbidrag og nye forbrugere

• Knap så god ift. drift pga. store udgifter til rep. af 
ledningsnet (anboringsbøjler)



Teknisk tilsyn – kommune

• Ingen tilsyn i 2018

Dialog med kommunen om:

• Ny vandforsyningsplan
• Beredskabsplan
• Fornyelse af vandindvindingstilladelse (rykket flere 

gange)
• Takstbladsgodkendelse
• Ny drikkevandsbekendtgørelse og kontrolprogram



Opgaver i 2019

Reparation og vedligeholdelse, nyanlæg og 
revision af kontrolprogram

• Udskiftning af anboringsbøjler, stikledninger og ventiler på 2 
veje (Bakketoppen og Lucernevej)

• Forventet nyanlæg af ny forsyningsledning og tilslutning af 
boliger (Teglværkskvarteret)

• Udpegning af steder for placering af 2 nye 
indvindingsboringer herunder ansøgning af boretilladelse og 
evt. udførelse af 1 eller 2 boringer, prøvepumpning og 
undersøgelse af vandkvalitet

• Udskiftning til elektroniske målere ca. 220 stk.

• Evt. revision af analyseprogram iht. ny bekendtgørelse og nyt 
tilbud på pris



Opgaver i 2019
(Administrativt)

• Ændring af selskabsform fra I/S til a.m.b.a herunder 
nye vedtægter og implementering af ny selskabsform

• Ny aftale med Birkerød Vandforsyning eller andet firma 
om administration af vandværket

• Revision af beredskabsplan

• Persondataforordning (på hjemmeside)

• Udarbejde instruktioner for vigtige driftsopgaver



Stort tak 

• Til Kurt for et godt stykke professionel arbejde med at 
holde vores vandværk i gang og den løbende renovering 
af værk og styring af etablering af alle vores nyanlæg

• Til Vøgg for revision af regnskabet og gode råd og 
anbefalinger

• Til bestyrelsen (Kirsten, Karsten, Bjarne og Susanne) 
for et godt samarbejde


