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Beretning til GHT’s medlemsmødet 18. oktober 2015 
 
Ja, så er der atter gået et år siden vi sidst var samlet her til GHT’s medlemsmøde.  
  
Vandværket 
Vandværket fungerer i bedste velgående. Vi har to gode medarbejdere, der sørger for det daglige 
arbejde. I det forgange år er vi igen kommet i gang med at renoverer ledningsnettet som vi gjorde 
inden den store renovering af vandværket, og det vil vi forsætte med.  
 
Vandanalyserne viser at vi har godt vand, der er ikke spor af pesticider. Desuden kan vandana-
lyserne læses på vores hjemmeside. De bliver løbende lagt på således at man hele tiden kan følge 
med i disse. 
 
Vandspild og ledningsnet 
Vandspildet i ledningsnettet i det forgangene år var lige under 10% (9,95%) så vi slipper for at 
skulle betale strafafgift. Det er bestyrelsens holdning, at det er bedre at bruge penge på 
ledningsrenovering, end at betale afgift.  
 
Det målte vandforbrug er igen i år faldet. Sidste år var den udpumpede vandmængde 103.335 m3 
– denne er i år faldet til 96.235 m3, hvilket svarer til et gennemsnitsforbrug på 31 m3. Der er i dag 
kun 4 storforbrugere. 
 
Levering til andre vandværker 
GHT har i mange år leveret vand til Lumsås, Ebbeløkke og Yderby vandværk. Lumsås, Ebbeløkke 
og Yderby vandværk har købt 59.979 m3 vand, det er en stigning på 4747 m3. Lumsås og 
Ebbeløkke har købt vand, fordi de ikke selv kan producerer vand nok, særlig om sommeren, hos 
Yderby vandværk, er problemet, at der er salt i vandet. Yderby har søgt kommunen om tilladelse 
til at bygge et OS-moseanlæg, der kan afsalte vandet. Yderby vandværk mener, at de vil få billig-
ere vand på denne måde. Det vil naturligvis påvirke vores indtægt, da Yderby har aftaget ca. 
37.000 m3 om året . Vi har haft nogle møder med de tre vandværker, og Lumsås og Ebbeløkke vil 
stadig aftage ca. 10.000 m3 hver. Yderby har meddelt, at de gerne vil have en nødforsyning 
kørende, hvor mange m3 det er, kan hverken Yderby eller GHT vide. 
 
Varslingssystem 
Bestyrelsen fortalte på sidste medlemsmøde at vi havde fået nyt varslingsstem, et system der 
varsler både på mobiltelefon og fastnettelefon på bopælsadressen. Databasen opdateres ca. hver 
tredje måned. I forbindelse med måleraflæsningen juni, blev det besluttet, at der skulle udsendes 
en varsling via UMS. Denne meddelelse skulle varsle dels aflæsningen, dels at forbrugerne skulle 
holde målerbrøndene fri, således at vores måleraflæsere kunne komme til målerbrøndene og at 
forbrugerne derved undgik et gebyr for ekstraordinær måleraflæsning. Resultatet af denne 
varsling var meget nedslående da der kun var ca. 10% af forbrugerne der fik meddelelsen. GHT 
har selvfølgelig klaget over dette, ligesom GHT har tilbageholdt en betaling, da UMS ikke har 
leveret det de har lovet og som der står i kontrakten. 
 
Målere 
Bestyrelsen meddelte på sidste års medlemsmøde, at vi havde fundet ud af, at så længe målerne, 
som er fra 1997 blev godkendt ved kontrol, er der ingen pligt til at udskifte dem. Sådan er det 
stadig. Der er bare kommet det problem, at fra 1. januar 2016 kan vi ikke købe de målere mere. 
Der er ca. indkøbt 25 måler om året til udskiftning (543,45kr.pr.stk.). 
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Vi drøftede i bestyrelsen hvad gør vi nu. Vi kunne købe et antal måler, så vi havde til nogle år, eller 
gå i gang med udskiftning til elektroniske målere. Nye målere koster 1000kr. opsat. Bestyrelsen 
fremlage det på repræsentantskabsmødet den 18. september, hvor det blev vedtaget at 
påbegynde udskiftningen i 2016. Der skal udskiftes 2 områder om året. Det vil sige det vil strække 
sig over 5 år. Udgiften vil være ca. 700.000 kr. om året. Finansieringen gøres ved i første omgang 
at tage af den likvide beholdning – og så må vi jo se hvor langt det rækker. 


