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Bestyrelsens beretning
Gennem hele året har vandkvaliteten været god og stabil, der har ikke været overskridelser af
vejledende vandkvalitetskrav. I en bred screeningsundersøgelse foretaget i hele landet, hvor
der blev undersøgt for mere end 200 pesticider og nedbrydningsprodukter, blev der detekteret
en lille rest af et nedbrydningsprodukt i en af vores 4 boringer. Den målte værdi var væsentligt
under grænseværdien; derudover fortyndes vandet yderligere fire fold på vandværket, derfor
vil det ikke kunne detekteres i husholdningsvandet. Analysen vil blive gentaget og bestyrelsen
vil følge udviklingen.
Driften af selve vandværket har været særdeles god, vi har alt i alt udpumpet tæt på 90.000
m3 vand til forbrugerne. Af den udpumpede vandmængde er ca 82000 m3 afregnet med
forbrugerne. Differencen skyldes vand til skylning af filtre på selve vandværket, samt en
anseelig del til skylning af nye vandledninger i det tidligere sommerhusområde.
I løbet af året har Nødebo Vandværket renoveret vandledninger på Gyvelvej, Ved Skoven og
den nederste del af Kromarken hvor den lille å også skulle krydses. Det vil sige at vi stort set
har renoveret vandledningerne i hele sommerhusområdet. Renoveringen af det område har vi
også kunnet registrere i et lavere natforbrug, hvilket kunne indikeret at der har været
utætheder i de gamle skrøbelige vandledninger vi nu har fået styr på. På selve vandværket er
der ikke sket de store renoveringer da det er meget velfungerende.
I bestyrelsen er der sket en del ændringer, den tidligere formand Ole Olesen er trådt tilbage,
heldigvis har vi haft en lang overgangsperiode der har sikret at information og data stille og
roligt er blevet overført til den siddende bestyrelse. Selve formandsposten er overtaget af
Henrik Agersø.
Derudover har bestyrelsen vedtaget at Nødebo Vandværk vil indtræde i det fælles
vandværkskontor som er oprettet som en sammenslutning mellem vandværkerne omkring
Hillerød. Fremadrettet vil vandværkskontoret overtage en meget stor del af selve
vandværksadministrationen, og det vil også blive dem forbrugerne henvender sig til hvis de
har spørgsmål til regning, vandforbrug osv.
Vandværket har fortsat en god og sund økonomi, der sikrer at vi kan håndtere selv større
ledningsbrud uden vi skal ud og låne penge. Men vandværket har haft relativt store udgifter i
2019 til renovering af veje; Gyvelvej skulle først have været renoveret i 2020, men da
entreprenøren havde alt udstyr i området var det en økonomisk fordel at få udført
renoveringen i 2019.
Efter at have renoveret vandledninger i 3 veje i det forløbne år, har bestyrelsen ikke planlagt
at renovere yderligere i 2020. I stedet vil bestyrelsen få lavet et indledende projektforslag på
Kildeportvej, da det formentlig er en af de næste veje der skal renoveres, planen er at starte
projektet i 2021. Udover det er der enkelte af vores boringer i Grib skov der har brug for
renovering, det vil blive iværksat i løbet af den første halvdel af 2020.
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