
Bestyrelsens beretning 1. jan 2020 til 31. dec. 2020 
 
Bestyrelsesarbejdet har naturligvis været præget af corona situationen med forsamlingsforbud 
m.m., derfor har vi vurderet, at det ikke var så nødvendigt med at afholde samme antal   
bestyrelsesmøder som tidligere, det er dog blevet til 3 møder. 
Bestyrelsen har dog klaret arbejdet gennem mails og telefonsamtaler når dette har været 
nødvendigt, ellers er arbejdet klaret af vandværkebestyrer, driftsleder samt formand. 
 
 
I perioden 01/10-19 – 30/09-20 har vandværket leveret 75.217 m3 vand, hvilket er ca. 5000 m3 mindre 
end sidste år eller ca. 6 % mindre. (i 1987 var forbruget 134000 m3) 
 
Hvis i kan huske tilbage på beretningen fra 2019, omtalte vi at der var problemer med 
colibakterier som angiveligt stammede fra overfladevand, det viste sig at være rigtigt, der var 
rusthuller i borerøret på den ældste boring som blev etableret i 1971. Vi fik efterfølgende sat et 
foringsrør inden i det gamle, samtidig fik vi hævet boringen så den kom op over jorden og fik 
monteret et hus, dette kræves nu af de kommunale myndigheder når der etableres boringer. 
Tidligere var boringen afsluttet i en brønd ca. 2 meter under terræn. 
Da boringen var genetableret havde vi stadig colibakterier i vandet om måtte lade vandet køre i 
gennem UV behandling. Det er meget naturligt når der er arbejdet på boringer. 
Men det hele lykkedes og vi får nu det friske behandlede vand fra undergrunden. 
 
Samarbejdet med VIO Vandsammenslutningen i Odsherred har også i det forløbne år været 
præget af corona situationen. I VIOs bestyrelse har Højby vandværk også en repræsentant, nemlig 
Stig Stormgård.  
 I VIO er der etableret forskellige arbejdsgrupper, hvor George og undertegnede deltager i 
gruppen Teknisk forum, og selv om det har været coronatid, har gruppen formået at arbejde med 
et revideret vandregulativ for vandværker i Odsherred kommune. Så kunne man spørge, hvorfor 
vandværkerne påtager sig dette arbejde og ikke overlader det til kommunen, men vi tror på, at når 
det udarbejdes af fagfolk bliver det lettere at forstå samtidig vandværkerne får ejerskab. 
 
I selve bestyrelsen er der også sket forandringer idet 2 af vores bestyrelsesmedlemmer er rejst fra 
området og derfor udtrådt af bestyrelsen. Det er Mogens Skytte som har siddet i bestyrelsen siden 
1994 og det er Jan Søe som har været i bestyrelsen i 9 år. 
 
Til sidst vil jeg takke forbrugerne for det gode samarbejde og forståelse, når vi ser det nødvendigt 
at lukke for vandforsyningen, samtidig vil jeg takke bestyrelsen, vandværksbestyrer og 
forretningsfører for et godt og frugtbart samarbejde, der skal være en tak til revisorer og 
suppleanter. 
 
Hermed vil jeg overlade generalforsamlingen til ordstyreren. 
 
På bestyrelsens vegne 
Formand for bestyrelsen. 
Hans Helth 


