
Beretning til medlemsmødet den 22. oktober 2017 

 

Når vi ser tilbage på det regnskabsår der er gået, så er der nogle sager som bestyrelsen har brugt noget tid 
på.  

 
Sikkerhed på vandværket 

 
En af disse er sikkerhed på vandværket. Der nu installeret alarmsikring, både på vandværket og kontoret. 
Der er sat et kamera op der filmer mod porten, et andet mod vandværket. Dem der skal have adgang til 
bygningerne skal have en personlig kode. Det gør vi kan se hvem der kommer og går i bygningerne. 
 

Godkendelse af takstblad 2017 
 
GHT sendte den 23. maj takstblad til godkendelse i Odsherred Kommune. Vi var lidt bekymrede, da vi sidste 
år først fik godkendelsen den 1. august og først efter at vi havde ringet og rykket. 
Imidlertid gik det over alt forventning i år -  allerede den 31. maj fik vi tilsendt godkendelsen. Dette betyder 
at GHT har fremsendt alle relevante bilag for godkendelsen. Jeg kan oplyse, at vi både skal fremsende 
regnskab, budget, udregning af produktionsomkostninger og vedligeholdelsesplan. 
 

Nødforsyning - ringforbindelse 
Vi har også drøftet, hvad gør vi hvis vandværket bryder ned. Den ringforbindelse som kommunen og OVR 
gerne ville lave er helt droppet. Det ville blive alt for dyrt. Derfor har   GHT henvendt sig til Højby vandværk, 
som er positive. GHT har indhentet et tilbud på hvad sådan en forbindelse vil koste og prisen er ca. 
350.000,00 kr.  
Næste skridt er, at vi skal have et møde med Højby om fordelingen af udgiften, men vi skal nok regne med 
at GHT kommer til at betale den største part, da det er os der har den største fordel.          
 

Forsyning til Yderby – Odsherreds Kommune 
 
Leverancen af vand til Yderby er nu endegyldig slut.  
GHT har haft et møde med kommunen, da der var nogle ting vi godt ville have afklaret, bl.a. om vi pludselig 
kunne blive pålagt at levere vand til Yderby. Det kan vi ikke. Hvis Yderby pludselig står og mangler vand er 
det deres problem.        
 

Udpumpet vand og spildprocent 
 
Den udpumpede vandmængde i sidste regnskabsår blev 107473 m3 og det målte forbrug hos forbrugerne 
var 99292 m3 – altså en difference 8181 m3.  
OLV har aftaget 44493 m3 det er noget mere end vi havde budgetteret med. Dette skyldes, at Yderby aftog 
en hel del vand til at gennemskylle deres nye anlæg med inden nytår. Dette giver en samlet spildprocent på 
5,4 
 

Nye vandmålere 
Udskiftningen af vandmålere går planmæssig. I år var det område 6 og 7 der fik skiftet deres målere og til 
næste år er det område 8 og 9. 

 
 
 



 
Kloakering 

 
Kloakeringen i sommerhusområdet er sat ned i tempo, der skulle være kloakeret 800 sommerhuse her i det 
kommende år, men det bliver 400.  
Det nye rensningsanlæg i Tengslemark er udskudt på ubestemt tid, da det har vist sig at prisen blev meget 
højere end forsyningen havde budgetteret.  
Odsherred Forsyning siger nu at rensningsanlægget i Højby kan klare mere ved at udbygge det lidt.   
 

Vandprøver – coliforme bakterier  
 
I juli og august måned røg vandværket ind i et problem. En vandanalyse viste coliforme bakterier, de er ikke 
sundhedsfarlige, men må ikke være i vandet. Vi fandt hurtig ud af at det stammede ude fra en boring. Vi 
brugte udelukkelsesmetoden.  
Det viste sig, at der var et brud på ledningen fra boring 11 og 12, det er de to boringer der ligger nede ved 
mosen når man kører fra lille Gudmindrup mod Højby.   Vi har desværre ikke fundet bruddet. Ledningen 
ligger i meget lerholdig jord. Vi har delt ledningen op, for at bedre at kunne finde bruddet. Den er blevet sat 
under gastryk og højt vandtryk, men det giver ikke noget resultat. Ledningen er en 160mm. Vi undersøger 
nu hvad det vil koste at skyde en 125mm ind i den gamle.  
Det er altid ærgerligt, når sådan noget sker. Vi har under hele forløbet haft en god kontrakt med kom-
munen, der var ikke på noget tidspunkt krav om, at vi skulle melde ud om kogeanbefaling.  
 

Nye lovkrav - pesticider 
 
Som I sikkert alle er bekendt med, så er der fundet pesticider i nogle vandprøver. Stoffet stammer fra et 
ukrudtsmiddel der blev brugt fra 1960’erne og indtil 1996. Dette ukrudtsmiddel har været anvendt i 
produktionen af roer, rødbeder og løg. Det er ikke tilladt at bruge dette ukrudtsmiddel i dag.  
 
Det er vedtaget der skal tages prøver for dette middel på alle vandværker.  Jeg kan oplyse, der er taget 
prøve afgang værk, der er ikke fundet noget i vandet på GHT. 
 
 

Nyt bogføringssystem 
 

I 2016 fik GHT besked fra Rambøll om at Microsoft har valgt at lukke deres bogføringssystem C5 som vi 
bruger. Vi er altså tvunget til at finde et nyt system. Vi har valgt at tage vores revisor René Damgaard med 
på råd og har haft et par samtaler med revisoren omkring dette.  
René Damgaard har anbefalet at vi skifter til e-conomic, da det også er det system han bruger. Det vil be-
tyde, at revisoren online kan se hvad der er bogført og det vil give en mindre udgift til regnskabsmæssig 
assistance. Blandt andet vil det ikke længere være nødvendigt for René at komme til GHT når der skal laves 
moms – ligesom Annelise kan sende spørgsmål til bogføring og René vil fra sit kontor kunne se hvad og 
hvordan der er bogført. 
Vi håber at det nye system kan blive taget i brug pr. 1. januar 2018. Vi har valgt denne dato, da det meste i 
forhold til regninger er afsluttet på dette tidspunkt. 
 

Konklusion 
 
Alt i alt har vi haft et tilfredsstillende år, der vil altid dukke nogle uventede ting frem.  
Jeg synes ansatte og bestyrelse har fået løst dem tilfredsstillende.  


