BESTYRELSENS BERETNING FOR ÅRET 2018
NØDEBO VANDVÆRK A.M.B.A.

Vandkvaliteten i 2018 har været stabil og god. Driften af selve vandværket har været særdeles
stabilt. Sidste år orienterede vi om at vores måler kunne være opsat 6 år mere, der er kommet ny
lovgivning på området, så vores måler nu må være opsat i 9 år før de igen skal til prøvning.
Vi har i 2018 udpumpet 104.324 m3 til vores forbruger, men kan kun afregne for 87.571m3 De m3
der ikke kan afregnes for er brug til skylning under anlæggelse af den nye hovedforsyningslednig i
Nødebovej
I 2018 er vi blevet færdig med at udskifte vores hovedforsynings net i Nødebovej. Det har givet en
del udfordringer, og en del extra omkostninger. Den gamle ledning er 60 år gammel, og der har
været en del vejreguleringer siden anlæggelse af ledningen. Nogle steder lå den gamle ledning nu på
privat ejendom, og nogle steder skulle vi igennem tre gamle vejbelægninger.
I 2018 har vi haft en del ledningsbrud, især i sommerhusområdet
Bestyrelsen har fået udarbejdet et projekt for udskiftning af forsyningsledningen på Mosedraget,
denne ledning er i meget dårlig stand, og har i en årrække forårsaget et til to ledningsbrud om året.
I efteråret har Hillerød Komme været på lovpligtigt eftersyn på vores vandværk og boringer.
Eftersynet gav anledningen til en meget fin rapport uden anmærkninger. Vi kan som interessenter i
Nødebo Vandværk glæde os over at vi har et meget moderne og veldrevet vandværk i Nødebo der
lever vand af en meget høj kvalitet.
Der er kommet nye prøvetagningsregler for rent drikkevand, det betyder at der bliver taget dobbelt
så mange vandprøver som tidligere.
Efter den stor ombygning i 2017 har vi 2018 fået malet hele den indvendige del af vandværket.
Den drift ansvarlig og bestyrelsen har i årets løb været på rigtig mange relevante kurser.
Bestyrelsen har i 2018 udarbejdet retningslinjer for at overholde persondatabeskyttels loven.
Med hensyn til kalk i vandet, har vi deltaget på et dagskursus om blødgøring af drikkevand.
I Nødebo har vi en hårdhed på 14 0dH, og det anbefales at det ikke kommer under10 0dH. De fleste
systemer til afkalkning af vand vil kræve fast driftspersonale plus driftsomkostninger på systemet.
På den baggrund har bestyrelsen beslutte ikke at afkalke vandet fra Nødebo Vandværk.
Vandværket økonomi er særdeles god og stabil. Der tillader at bestyrelsen løbende kan vedligeholde
og forny de forskellige systemer efterhånden som vi finder det nødvendigt og påkrævet.
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