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Bestyrelsens beretning for Vipperød Vandværker for året 2020 
 
Generelt: 
Efter de sidste par års renoverings projekter, er vores 2 vandvandværker rigtigt 
godt kørende. I år har vi skiftet 2 pumper på udpumpnings, på begge værker, de 
var slidte og ca. 20 år gamle. 
I Marts måned lukkede vi værkerne ned for alt adgang, så kun Finn (driftsleder) 
havde adgang til værkerne grundet Corona. 
Vipperød kulturdag blev aflyst, så alt i alt, har det været et stille år, hvad angår 
driften af værkerne. 
 
Bestyrelsen: 
Efter sidste generalforsamling valgte Jens Mortensen, at træde ud af bestyrelsen 
og ind kom Bruno Hansen. Konstitueringen af bestyrelsen bliv således: 
Formand Tom Pedersen 
Næstformand Bruno Hansen 
Kasserer Johnny Petersen 
Bestyrelsesmedlem Finn Jensen (endvidere driftsleder på værkerne) 
Bestyrelsesmedlem Mads Chr. Andersen (hjemmesideredaktør) 
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder i årets løb, hvor af et, var telefonmøde 
grundet Corona. 
 
Vandværksdriften: 
Vi har fra de 2 vandværker udpumpet 174.126 m3 og ud fra de automatiske 
indberetninger fra måleraflæsninger solgt 163,080 m3. det giver et vandspild på 
6,4 % som primært skyldes ledningsbrud og små lækager, som siver og ikke 
umiddelbart kommer til syne på overfladen. 
Derfor er det vigtigt at meddele vandværkets bestyrelse, hvis man observerer 
mistænksomt vandspild. 
 
Ledningsnet: 
Ledningsnettet er udbygget med forsyning til Vipperød Bakker, Maltes Bakke, 
solbærhaven og Hindbærhaven. 
På trods af at vi har haft et større vandspild i år 2020 end 2019, har vi kun haft et 
enkelt vandbrud på vandværkets ledningsnet. 
Vi har derimod konstateret flere vandbrud på medlemmernes egen matrikel ved 
stikledningen ind til boligen. Det er ejeren af matriklen, der har vedligeholdelses- 
pligten for stikledningen frem til skel.  
Vi opfordrer jævnligt forbrugerne til at kontrollere vandmålerne for evt. vandspild, 
da det også er i vandværkets interesse.Hvis måleren sidder så det er svært at 
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aflæse den, i en målerbrønd eller bag et skab, er det muligt at tilkøbe et 
fjernaflæsningsdisplay af vandværket. 
 
Tekniske forhold: 
Vi er nu færdige med at udskifte de gamle forbrugsmålere til den nye 
fjernaflæselige type.1250 måler er skiftet over 5 år.  Alt i alt, har det gået godt og 
kørt efter planen. I år 2021 holder vi fri for vandmåler, og i 2022 skal et lille parti af 
vandmålere sendes til kontrol. 
 
Administration: 
I takt med, at vi får flere forbrugere, får bestyrelsen også mere at arbejde med. 
Det være sig planlægning af rør forløb i de nye udstykninger, tilmelding af nye 
forbrugere mm. 
I år har vi brugt rigtigt meget tid på administration. Bestyrelsen overvejer derfor at 
udlicitere mere af administrationen, så vi kan koncentrere os om bestyrelses- 
arbejde.  
Vi er pr. første januar 2021 er vi 1243 medlemmer  
 
 
3 året Investerings oversigt: 
Myndighederne har pålagt forsyningsvirksomheder at udarbejde en 
investeringsplan for minimum 3 år frem. 
 For Vipperød Vandværk ser denne ud over de næste år, og det skal bemærkes 
at investeringerne i 2021 tidligere er godkendt på generalforsamlingen.  
 
2021: 
Opkøb af jord ved kildepladsen Sandbakkevej    Kr. 250.000.- 
Ny rentvandstank, Sandbakkevej        Kr. 950.000.- 
Ny boring, kildeplads Sandbakkevej       Kr. 600.000.- 
Råvandsledning, Sandbakkevej.       Kr. 200.000.- 
Rådgiver /konsulent, kildeplads og boring     Kr. 100.000.- 
 
2022: 
Tagrenovering, Nybyvej.                                  Kr.  60.000.- 
Opgradering IT Infrastruktur på værkerne      Kr.  65.000.- 
 
2023: 
Bygningsrenoveringer værkerne       Kr. 100.000.- 
 
2024: 
Bygningsrenoveringer værkerne       Kr. 100.000.-    
       
 
  
 
 
 


