Bestyrelsesberetning for 2020.
2020 blev igen et år med store udfordringer for Gadevang Vandværk. I november måned meddelte vores
formand, at hun af forskellige grunde ønskede at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen var derfor tvunget til
at dele formandens opgaver imellem sig og indkaldte Mia Rosman, som er vores suppleant til bestyrelsen.

Ny vandværkspasser.
I 2019 meddelte Keld Kristensen, at han ønskede at stoppe som vandværkepasser engang i løbet af 2020.
Bestyrelsen gik derfor i gang med at finde en afløser. Vi kontaktede bl.a. vandværkskontoret i Ullerød for at
høre, om de kunne hjælpe os. Vandværkskontoret var imidlertid ikke i stand til at klare opgaven på
nuværende tidspunkt. Valget blev så Hillerød Forsyning, som bestyrelsen mente var den bedste løsning på
daværende tidspunkt. Derfor har vi i dag en tilsyns- drift- og vedligeholdelsesaftale med dem, men ikke en
administrationsaftale, som mange andelshavere tror. Aftalen trådte i kraft 1. juli 2020. Keld Kristensen har i
en periode stået til rådighed for at kunne sætte medarbejderne fra Hillerød Vand ind vandværkets tekniske
funktioner.

Stabilitet i vandforsyningen.
Der har igen i år været problemer med vandforsyningen til vores medlemmer. På grund af COVID-19 har
mange af vores medlemmer arbejdet hjemmefra, og det har kunnet mærkes på vandforbruget specielt i
forårsmånederne. Vandværket kunne en kort periode simpelthen ikke producere nok vand, og af samme
grund blev der sat en palletank med drikkevand op bl.a. ved forsamlingshuset. Her kunne man hente vand,
hvis det skulle blive nødvendigt. Det blev det så heldigvis ikke. På www.gadevangvand.dk opfordrede vi til,
at man brugte vand med omtanke. Man må forvente, at der i perioder vil komme vand med lavt tryk ud til
forbrugerne, da vores værk kun kan producere en bestemt mængde vand.
Der har i løbet af året været flere brud på vores ledningsnet. Gadeledsvej, Birkevænget, Hovmosevej og
Nørresøvej har været ramt. Det har så medført, at nogle forbrugere har måttet undvære vand i en kortere
tid. Problemerne med leveringen af vand i oktober skyldtes, at flere af vores pumper stod af på grund af
slitage. For at afhjælpe det, har vi indkøbt nogle nye pumper.
Det er i længden uholdbart ikke at kunne levere vand, når man har brug for det. Derfor er nødforbindelsen
så nødvendig. Bestyrelsen arbejder på at få en aftale på plads.
Der har i 2020 været en udpumpning på 51.001 m3 og et aflæst forbrug hos forbrugerne på 48.132 m3. Det
er således et tab på 2.869 m3 svarende til 5,62%.

Rodrester i ledningsnettet.
I slutningen af juli måned opstod der store problemer med at levere vand til beboerne på især Skovlyet. Det
viste sig, at et rodnet havde bredt sig op i ledningsnettet på vejen. Der blev gravet flere steder på
strækningen Birkevænget, Gadeledsvej og Skovlyet. Hovedledningen blev skåret over,
og en søgefjeder blev sendt ind i ledningen for at lokalisere rødderne og presse propperne af rødder ud af
ledningen på Skovlyet. Flere af beboerne har i den anledning fået skiftet vandmåler, da målerne blev

tilstoppet af rodrester. Arbejdet med rodnettet stod på det meste af august måned og blev en meget dyr
fornøjelse for Vandværket.

Tilstands- og handlingsplan
Gadevang Vandværk er nu 70 år gammelt, og der er sket meget på vandværksområdet siden. Hvordan ser
fremtiden ud for vores vandværk? Bestyrelsen besluttede at få udfærdiget en rapport over vandværkets
tilstand og kontaktede Vand og Teknik, et firma i Højbjerg, der løser den slags opgaver. Det resulterede i en
rapport, der beskriver værkets tilstand med hensyn til: Dimensioneringsgrundlag, kildeplads,
bygningsforhold, iltning og råvandsindføring, filteranlæg, rentvandsbeholdere, udpumpningsanlæg og tavle
og styring. Handlingsplanen fra Vand og Teknik, som omhandler de ændringer og renoveringer på værket,
så værket kan være et tidssvarende værk med hensyn til hygiejnestandarder og vandbehandlingsteknikker
de næste 20 år, munder ud i et økonomisk estimat på ca. 5 mio. kr. over de næste 20 år.

Ledningsnettet.
Det ældste af vores ledningsnet har samme alder, som selve værket. I rapporten fra Vand og Teknik har
man ikke været inde og se på vores ledningsnet. Hidtil har man udskiftet ledningsnet ad hoc, og det må
forudses at flere dele af vores ledningsnet snart står for tur til at blive skiftet ud. Det vil være klogt at lægge
en plan for dette og få det lagt ind i vores økonomi.

Nødforsyningen.
Med de problemer, der i årets løb har været med at levere vand til vores andelshavere, har bestyrelsen
besluttet at få etableret nødforsyningen fra Hillerød så hurtigt, som det kan lade sig gøre. Bestyrelsen
havde et møde med direktør Peter Underlin fra Hillerød Forsyning i begyndelsen af december. Efter dette
møde besluttede vi, at nødforsyningen til Gadevang skal gå fra Hillerød Forsynings ledning ved
Sophienborg, under Isterødvejen og op ad Kildevej til vores ledning på Gadevangsvej. Vi har anmodet
Hillerød Forsyning om at indhente tilbud på etableringen af nødforbindelsen. Nødforbindelsen skal have en
størrelse, så den kan forsyne hele Gadevang med vand i det tilfælde hvor produktionen af vand stopper fra
vores eget værk. Desuden ønsker vi, at Hillerød Forsyning kommer med et tilbud på udskiftningen af
ledningen på Gadevangsvej fra Kildevej og frem til Gadeledsvej. I de sidste to år er der blevet opkrævet
midler til finansiering af dette projekt, men desværre ikke nok til at dække det hele. Forventningen var jo,
at der ville blive overskud fra driften til medfinansiering af projektet. Det blev skudt i sænk i 2020. Derfor
kan det blive nødvendigt at optage lån, evt. med kommunegaranti for at få finansieringen på plads i 2021.

Vandkvalitet.
De foretagne vandanalyser af vores drikkevand har vist, at der ikke har været nogen overskridelser. Der har
været fund af DMS og BAM hos nogle forbrugere på ledningsnettet. Disse fund er ikke over grænseværdien
på 0,1µg/l for den tilladte mængde af disse stoffer i drikkevand. DMS er et stof, der findes i halvdelen af alle
indvindingsboringer i Region Hovedstaden, så det er desværre ikke unikt for vores vandværk. Der har ikke
været bemærkninger fra tilsynsmyndigheden (Hillerød Kommune) vedr. vandkvaliteten.

I øvrigt
Der har i det forløbne år været store omkostninger på selve værket og på vores ledningsnet. Der var meget
store udgifter forbundet med de omtalte rødder i ledningsnettet og det vil tydeligt fremgå af regnskabet.
Der blev brugt mange arbejdstimer her. På selve værket blev vores styresystem opdateret, og projektet
omkring indkøb og installeringen af de nye pumper var også omkostningstungt. Arbejdet med
nødforbindelsen håber vi, bliver tilendebragt i 2021. Ekstrabetalinger til dette projekt og andre nye er
fortsat nødvendigt. Men det kræver at nye kræfter træder til og besætter posterne i bestyrelsen. Det har i
de senere år været et problem, at vi kun med nød og næppe har kunnet besætte posterne, og vi måtte
således i 2020 nøjes med en enkelt suppleant, selv om vedtægterne siger, at der skal være 2. Det går ikke
mere. Hvis vi skal overleve som selvstændigt vandværk, er budskabet klart. Nogen må tage en tørn.
Kasserer Flemming Strandby stopper efter 20 år som kasserer og sekretær Hans Christian Hede efter 6 års
bestyrelsesarbejde.
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