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Ledelsesberetning 2021 

2021 var endnu et usædvanligt år, som i stor grad blev præget af Covid19 epidemien. Covid 19 

har påvirket bestyrelsens mulighed for at afholde fysiske møder, ligesom den ordinære 

generalforsamling 2021måtte udsættes til den 21. august grundet forsamlingsforbuddet. Ellers 

har Covid19 epidemien i øvrigt ikke haft nogen stor påvirkning på vandværkets forhold.  

Der er i alt afholdt 6 bestyrelsesmøder i løbet af 2021 med fokus på især nedbringelse af 

vandspild og renovering af ledningsnettet. Sektion 2 og sektion 4 i Blåvand (i alt 1.342 nye målere) 

blev opgraderet med nye Kamstrup målere, som kan ”lytte” efter utætheder på ledningsnettet. I 

2020 blev der, i forbindelse med målerudskiftningen i sektion 4 i Blåvand, opsat et antennesite, 

som konstant modtager oplysninger fra disse nye målere i sektion 2 og 4, som er opsat i 2021. 

Denne realtime kommunikation med målerne, at Vandværket konstant kan følge udpumpningen til 

de enkelte husstande, opdage brud på ledningsnettet og finde mindre utætheder, som kan 

repareres med henblik på at nedbringe vandspildet.  

De nye målere har fortsat vist sig at fungere overordentlig godt – bestyrelsen arbejder derfor 

videre med en plan for på sigt at udskifte samtlige målere der er tilknyttet vandværket med disse 

nye aktive målere – denne udskiftning forventes tilendebragt i efteråret 2022.   

Vandværket har i 2021 haft en nettotilgang på 18 nye andelshavere. Vi er hermed ved udgangen af 

2021 i alt 3.366 andelshavere – heraf ca. 300 fastboende. 

I 2021 blev der udpumpet 398.219 m3 vand mod 372.211 m3 vand i 2020. Det beregnede 

vandspild er på 10,8 %.  

De m3, der ikke bliver faktureret, går blandt andet til brandslukning, afprøvning af brandhaner, 

udskylning af ledningsnettet efter brandslukning. Når brandhanerne bliver brugt, er der større 

gennemløb i rørene end normalt. Dette giver efterfølgende misfarvninger i vandet, som skylles ud 

ved lavere tryk. Derudover mister vi vand ved beskadigelser af ledningsnettet, hvor der sker 

lækager. Lækagerne på ledningsnettet er et samfundsmæssigt spild og betyder en dårlig service i 

forhold til vore forbrugere. Bestyrelsen har derfor fortsat stor fokus på nedbringelse af 

vandspildet. 
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På given foranledning og selvom alle aftagere har vandmålere, der kan fjernaflæses, vil jeg gerne 

endnu en gang understrege, at vi ikke fra Vandværkets side fører løbende kontrol med den 

enkeltes forbrug. Det er derfor stadig nødvendigt, at den enkelte forbruger selv holder øje med sit 

vandforbrug for dermed at kunne gribe ind, såfremt det viser sig at være unormalt. 

Vandværket har igen i 2021-regnskabet måttet notere uerholdelige fordringer på under 1.000 kr. 

Vores boringsanalyser er tilfredsstillende, og det samme gælder vore drikkevandsanalyser. Der vil 

dog stadig kunne optræde misfarvninger ved ledningsbrud, eller når der åbnes for vandet i 

ledningsstræk, hvor vandet har været stillestående igennem længere tid. Vi kan dog se, at 

problemet aftager over tid, nu hvor vandet ved afgang fra vandværket er blevet klarere. 

Jeg skal opfordre alle vores forbrugere til at holde deres kontaktoplysninger opdateret i vores 

system. Alle forbrugere har mulighed for at opdatere deres oplysninger på vores hjemmeside 

www.oksbyhovand.dk 

Lad mig til slut benytte lejligheden til at takke Vandværkets medarbejdere og den øvrige 

bestyrelse for en rigtig god arbejdsindsats og et positivt samarbejde i 2021. 

Knud Johansson 
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