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Bestyrelsens beretning
Gennem hele året har vandkvaliteten været god og stabil, der har ikke været overskridelser af
vejledende vandkvalitetskrav. Driften af selve vandværket har været særdeles god, vi har
samlet indvundet omkring 92000 m3 vand fra vores 4 vandboringer. Af den udpumpede
vandmængde er ca 85000 m3 afregnet med forbrugerne. Differencen skyldes vand til skylning
af filtre på selve vandværket, utætheder samt vand til skylning af nye vandledninger på
Baunevænget. Det estimerede vandtab forårsaget af utætheder var for 2020 på omkring 6%,
hvilket er acceptabelt.
I løbet af året har der været enkelte brud på vandledninger, det største var det brud vi havde
på Jagtstien hvor vi lukkede omkring 324 m3 ud i løbet af nogle få dage. Men overordnet set
har det været et relativt roligt år da der kun har været få brud på vandledninger. Derudover
har Nødebo Vandværk renoveret den første halvdel af Baunevænget, alt er nu afsluttet og de
nye vandledninger er koblet til. Til trods for renoveringsarbejde og utætheder har vandværket
fortsat en god og sund økonomi, der sikrer at vi kan håndtere selv større ledningsbrud uden
der bliver behov for at optage lån.
Året 2020 har for store dele af samfundet stået i skyggen af Covid-19, det har heldigvis kun i
mindre grad påvirket vandværket. Generalforsamlingen var ifølge vedtægterne placeret i marts
måned, men den måtte udsættes og blev først afholdt i august. Derudover har bestyrelsen haft
overvejelser omkring hvordan vi håndterede situationen hvis medlemmer af bestyrelsen skulle
blive ramt af Covid-19. I den forbindelse har Nødebo vandværk opdateret beredskabsplanen,
derudover har vi en nødforsyning til Hillerød vandforsyning, så hvis trykket falder i vores
vandledninger, overtager Hillerød vandforsyning. Vandværket har endvidere mulighed for at
trække på ekspertise fra vores vandværkssamarbejde, eller tilkalde en af vores entreprenører
der også har erfaring med at vedligeholde vandværker, hvis vi skulle få brug for akut support
til at løse opgaver.
I selve bestyrelsen er der sket følgende ændringer, Tina Pedersen er trådt ind på den ledige
plads i bestyrelsen efter bortgang af vores tidligere formand Ole Olesen, Anette Plum og Søren
Kilgod er indtrådt på de to ledige suppleantpladser. Vi har en god bestyrelse med mange
kompetencer, godt suppleret med support fra det vandværkskontor.
Fremadrettet vil vandværket få renoveret den resterende del af Baunevænget for at få den vej
afsluttet. Kildeportvej spøger stadig i bestyrelsen, da det er en af de veje hvor vi ikke kender
placering eller kvalitet af vandledninger og stophaner, så det er stadig med i overvejelserne at
få lavet et projektforslag på Kildeportvej. Renoveringer af vejene gennem årene har båret
frugt, da vi som tidligere nævnt kan se at vores årlige vandtab er kommet ned på et fornuftigt
niveau, hvilket indikerer at vi formentlig har fået styr på en del utætheder. Men fremadrettet
vil bestyrelsen sætte tempoet ned på antallet af renoveringer, der er som sagt nogle enkelte
veje vi følger tæt, men vi vil ikke fortsætte med at renovere flere veje hvert år. Som det
fremgår af taksbladet for 2022, så forslår bestyrelsen derfor at bidraget til vejrenovering
halveres fra og med 2022.
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