
 

 

Beretning til GHT’s medlemsmøde den 21. oktober 2018 
 
Vandforsyning - hedebølge 

GHT har ikke haft problemer med vandforsyningen her i sommer. Vi var oppe at 

udpumpe 800 m3 i døgnet, plus det vi levere til Ebbeløkke og Lumsås vandværker Vi 

kan behandle 960 m3 i døgnet, så vandværket har kørt med fuld ydeevne en 

periode. 

Udpumpet vandmængde 

I regnskabsåret 2017/2018 er der udpumpet 113.125m3 og hos forbrugerne er der 

målt 103.080 m3 - altså en difference på 10.045 Det giver en spildprocent på 9%. 

Igen i år holder vi os under de 10% så GHT skal ikke betale strafafgift til staten. Det 

er første gang i mange år at vandforbruget er stedet, helt nøjagtigt med 3.788m3.  

Spildprocenten viser dog, at vi forsat skal være opmærksom på ledningsnettet og 

afsætte et stort beløb til renovering.  Det vil tage 336 år, at renovere ledningsnettet 

med den nuværende hastighed. Bestyrelsen har vedtaget at øge ledningsrenove-

ringen. Det vil medføre, at det faste bidrag vil stige, men det må være bedre at 

bruge penge på renovering, end betale strafafgift til staten. 

Ebbeløkke og Lumsås vandværker har aftaget 32.873m3 mod sidste års 44.493m3. 

Pesticider 

Der har været meget omtale i pressen om at der nu er der igen fundet pesticider i 

vandet på et vandværk.  Jeg kan oplyse, der er ikke fundet noget i vandet fra GHT, 

og der er heller ikke fundet noget på de andre vandværker i Odsherred Kommune.   

Ledningsrenovering 

De problemer vi har haft med nogle ledninger fra boringerne er helt overstået. Det 

største problem var ledningen fra boring 11 og 12. Efter vi havde skudt et nyt rør ind 

i det gamle, blev der ved med at være KIM og Collie bakterier (der er en hinde i de 

nye rør der skal skylles ud). Vi valgte at sætte et UV-anlæg op. Ved repræsentant-

skabsmødet i april, blev der spurgt om prisen ved køb og leje. Vi havde valgt at leje,  



 

 

og vi måtte erkende at vi ikke kendte prisen. I forhold til lejen har der været en 

udgift på 20.430,00 kr. for opsætning og opstartsomkostninger, dette er en en-

gangsudgift. 

Det koster 3.380,00 kr. pr. måned i leje (11,26kr.pr døgn). Ved køb koster det 

mellem 100.000,00kr og 150.000,00 kr. plus betaling for rensning af anlægget. 

Bestyrelsen mener det er var rigtige at leje anlægget der var i brug i 4 mdr. Ved brug 

af UV-anlægget sparrede vi at rigtigt mange m3 gik som ellers ville være tabt ved 

skylningen af det nye rør.    

Nødforsyningsledning til Højby Vandværk 

Repræsentantskabet gav på sidste møde bestyrelsen bemyndigelse til at arbejde 

videre med en nødforsyningsledning til Højby vandværk.  Vi venter bare på 

gravetilladelse fra kommunen, så går vi i gang.  Vi kan oplyse, at prisen er 

275.000,00 kr.  

Ny grundvandsredegørelse 

Odsherred Kommune har lavet en ny grundvandsredegørelse, som er sendt i høring. 

Der står, at kommunen stadig arbejder på en forsynings sikkerhed med forbindelse 

mellem vandværkerne, så der er vi jo på forkant med Kommunen.  

Takstblad 

Det nye takstblad har kommunen godkendt den 22. juni. Der er to tilføjelser i for-

hold til det gamle. Den ene er Indhentning af adresseoplysning ved manglende med-

delelse til GHT. Den anden er fremsendelse af oplysninger til 

Advokat/ejendomsmægle begge disse vil blive opkrævet et på gebyr pt. på kr. 

250,00, jf. takstbladet. 

Nyt bogføringssystem 

Det nye bogføringssystem har vi ikke fået op at kører endnu. Den person som revi-

soren har sat på sagen er stadig syg, men det har ikke nogen betydning i den daglige 

regnskabsføring.   



 

Indsigelse mod grusgravning 

Den ansøgning om grusgravning på ejendommen Ellingevej 51, 4573 Højby, som 

GHT har gjort indsigelse imod er stadig ikke afklaret i Region Sjælland.  GHT har i 

hvert fald ikke hørt noget. 

I den nye grundvandsredegørelse som Odsherreds kommune har sendt i høring er 

området udlagt til grusgravning, her sender vi også en indsigelse.  

Frostsprængte vandmålere 
Sidste vinter var der 5 målere der blev frosts sprængt. Når i lukker for vandet for 
vinteren, så se efter om låget ligger rigtig på brønden. Problemet med frostsprængte 
vandmålere har været op at vende i OVR, alle vandværker sender regningen på en 
ny måler til forbrugeren, da det er forbrugeren der har ansvaret. GHT følger de 
andre vandværker.  Det vil stå på GHT’s hjemmeside, at det er forbrugeren der har 
ansvaret. 
 
Interessen for medlemsmødet 
For at skabe interesse for vandværkets medlemsmøde har bestyrelsen besluttet, at 
prøve at udsende en SMS med opfordring til at læse indkaldelsen på vores hjem-
meside. Desuden arbejder bestyrelsen løbende for at skabe interesse for medlems-
mødet og dermed for vandværket. Medlemsmødet er i mange år afholdt sidste 
søndag i efterårsferien, er det bedre med første søndag. Vi hører, der er mange, der 
er taget hjem den sidste søndag. Vi vil gerne hører jeres mening. 


