
Beretning på GHT`s medlemsmøde den 20 oktober 2019 
 

Velkommen her til GHT’s medlemsmøde. 
Jeg skal her aflægge beretning for regnskabsåret 2018-2019 som går fra 
1. juli 2018 til 30 juni 2019. 
 

Vandforbrug og spildprocent 
 
Vi har ikke haft problemer med vandforsyningen i 2018/2019.  Den fremgang vi havde i 
vandforbruget sidste år er ikke sket i år.  
 
I regnskabsåret 2018/2019 er der udpumpet 112.194 m3 og hos forbrugerne er der målt 101560 
m3 - altså en difference på 10634 m3. Det er 1520 m3 mindre målt hos forbrugerne.  
Det giver en spildprocent på 9%.  
Vi regnede faktisk med et målt forbrug som 2017/2018, men der er 2 storforbruger der er stoppet, 
det er noget der tæller.  
 

Salg af vand til Ebbeløkke og Lumsås 
 
Ebbelykke og Lumsås vandværker har aftaget 29863 m3 mod sidste års 32873 m3 Det er 3010 m3 
mindre. Sammenlagt er der solgt 4530 m3 mindre.  
 

Nye målere 
 
Næste år bliver vi færdige med udskiftningen af vandmålere. Når jeg nu nævner vandmåler, så er 
der nogen der tror når der bliver skiftet til elektroniske målere, så kan vi på kontoret aflæse 
måleren, det kan vi ikke. 
Kim skal ud og kører i området, der bliver så sendt et signal fra måleren til en computer i bilen. Der 
har været nogen forbruger der har haft brud på deres vandledning, de kan ikke forstå at vi ikke har 
givet meddelelse om dette. Det er forbrugeren der selv skal holde øje med om der er noget galt 
med deres vandinstallation.    
 

Grundvand 
 
Det har i det sidste år været omtalt i pressen, at vi skal passe på grundvandet, og det skal vi. Nogle 
gange synes jeg myndighederne og pressen går for vidt. For eksempel er der et forslag om at 
vandværkerne skal købe jorden 300m omkring boringerne, for at beskytte grundvandet. Nu er det 
sådan at vandet kommer langt uden for de 300m, så jeg synes ikke det giver nogen mening, at 
udvide til 300 m. Det kan gå hen og blive en dyr affære.  
GHT har 9 boringer, det vil komme til at koste GHT ca. 1.5 mill.kr. Det bliver forbrugerne der 
kommer til at betale for udvidelsen. I dag skal der ifølge miljøbeskyttelsesloven være min. 25 
meters beskyttelseszone omkring drikkevandsboringer, hvor der ikke må dyrkes og gødskes.  
Markejerne kompenseres i henhold til gældende regler med kr. 465 pr. år pr. boring.    



 
Vandanalyser 

 
Vandværkerne bliver hvert år pålagt nye vandanalyser, vi nærmer os de 75.000,00 kr. om året til 
analyser.  
Jeg kan oplyse, der er ikke fundet pesticider i vandet på GHT’s vandværk, og der er heller ikke 
fundet noget på de andre vandværker i Odsherred.  
 

Indsigelse mod grusgravning 
 

På sidste medlemsmøde nævnte jeg at der var søgt om grusgravning på Ellingevej 51 4573 Højby, 
hvor GHT har gjort indsigelse, fordi GHT har 3 vandboringer i området.  Ifølge det kort over 
området, som GHT har fået tilsendt, ville den ene boring komme til at lægge i kanten af 
grusgraven. Kim og jeg blev indkaldt til et møde, hvor Regionen- Kommunen- Fredningsstyrelsen 
og ejer af grusgraven deltog. Vi ville gerne have skrevet, såfremt grusgravningen sænker 
vandstanden, særligt på den nærmeste boring, så skal GHT have en ny. Det kunne vi ikke få, men 
grusgraven bliver rykket 75 m fra den boring der lægger nærmest.  
 

Negativ rente 
 
GHT har altid haft en god likviditet, det har blandt andet medført at vi har kunne udskifte 
vandmålerne uden at opkræve beløbet hos forbrugerne. 
Her i foråret fik vi brev fra Sparekassen Sjælland angående nye rentesatser, der indebar at GHT nu 
skulle betale for indestående i banken (0.40%). 
Det er ca. 2 til 3 mill.kr. som der skal betales rente af. Bestyrelsen er i gang med at undersøger 
hvad der er af muligheder for køb af obligationer. Jeg kan oplyse, at de obligationer vi har nu er 
der udtrukket 103.000,00 kr. her til næste termin. Vi har også besluttet at hæve renovering af 
ledningsnettet til 800.000,00 kr. Da spildprocenten er tæt på at vi skal betale strafafgift, så det er 
nok der vi får den bedste forrentning af vandværket penge.  
 

Vandsamarbejdet i KVT- KVD og OVR 
  
 Det samarbejde der var i de tre foreninger er nu ophørt. Det har bare ikke fungeret i flere år. Der 
er nu dannet en ny forening (VIO) Vandfællesskabet er opbygget således, at der er et repræsen-
tantskab og repræsentantskabet er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. 
Repræsentantskabet består af to bestyrelsesmedlemmer fra hvert medlem (Vandværk) samt to 
ledende medarbejder fra Odsherred Vandforsyning. Repræsentantskabet vælger en bestyrelse, 
som består af 7 medlemmer. Ud af de 28 vandværker i kommunen er der 22 vandværker der har 
tilmeldt sig den nye forening. GHT har tilsluttet sig.  
  
 


