
Marts måned på Alsønderup Vandværk 

Installation af nye målere der kan fjernaflæses, udskiftning af gamle vandrør på 

Møllesvinget og Rørmosevej, alarm på vandværket, samarbejde med fem andre 

vandværker og meget mere… 

Den 23. februar fik Alsønderup Vandværk ny bestyrelse. Nogen har forsøgt at beskrive generalforsamlingen 

som et kup, hvor Lokalrådet overtog magten og vandværket ikke vil kunne fungere mere. Intet er dog mere 

forkert, som du kan se en denne oversigt over bestyrelsens første måned i arbejdstøjet. 

1. Vandværket kører helt normalt i det daglige. Der bliver pumpet vand op og sendt ud til forbrugerne. 

Der bliver også udført kvalitetskontrol med vandet, og der bliver foretaget de nødvendige 

reparationer, når der sker brud på ledningsnettet. 

 

2. Bestyrelsen har ikke ændret på de samarbejdsrelationer vandværket gennem årene har haft til 

vores lokale virksomheder. Det er fx stadig Allan Kristiansen & Sønner og Brdr. Jørgensen, der rykker 

ud, når der er brud på ledningsnettet. 

 

3. Da vandværkets to ansatte sagde deres stillinger op med udgangen af april, har bestyrelsen været 

nødt til at forholde sig til, hvordan vandværkets administration og drift bedst håndteres i fremtiden. 

I den forbindelse var vi hurtigt enige om, at der ikke var nogle hellige køer, og at det var tilladt at 

tænke nyt.  

 

4. Vores drøftelser er endt med, at vi har besluttet at indgå et samarbejde med Ullerød Vandværk om 

administration og drift. Ullerød Vandværk er i forvejen vandværkskontor for Esrum Vandværk, Strø 

Vandværk og Skævinge Vandværk udover Ullerød selv. Samtidig er man i gang med at lave en 

samarbejdsaftale med Nejede-Møllehøj Vandværk.  

 

5. Bestyrelsen ser både stordriftsfordele og større sikkerhed omkring driften ved at indgå i et tættere 

samarbejde med fem andre vandværker i et fælles vandværkskontor, der kan varetage den daglige 

drift og administration. 

 

a. Det skyldes ikke mindst at der nu om dage stilles langt større krav omkring administration og 

regnskabsførelse af vandværker end før i tiden. Derfor er det en fordel at samarbejde med 

andre om vores vandværks administration, så den varetages af fuldtidsansat personale. 

Det vil give både den enkelte bruger og vandværket en større tryghed i fremtiden. 

 

b. Det samme gør sig gældende omkring håndteringen af vandværkets drift. Den har tidligere i 

vid udstrækning været varetaget af bestyrelsen og en deltidsansat medarbejder. Det er efter 

bestyrelsens opfattelse ikke den mest optimale måde at håndtere driften af et moderne 

vandværk fremover. Det er en fordel med flere ansatte med viden om vandværksdrift. På 

den måde får vi større sikkerhed for en tryg drift. 

 

c. Bestyrelse ønsker et tættere samarbejde med andre vandværker for at sikre tilstrækkelig 

volumen til, at man som minimum har to ansatte til at varetage den daglige drift og 

administration. Det vil give os en langt større sikkerhed i Alsønderup Vandværk og heller ikke 

gøre os så sårbare under ferier, sygdom osv. 



 

d. Til gengæld skal bestyrelsen være 100 % bestyrelse og varetage de opgaver, en bestyrelse 

normalt varetager. Sådan er aftalen med Ullerød Vandværk også skruet sammen. 

Alsønderup Vandværk bevarer sin fuldstændige selvstændighed, og bestyrelsen træffer 

stadigvæk ALLE beslutninger om investeringer, den overordnede planlægning osv. 

 

6. Bestyrelsen har ønsket at øge sikkerheden omkring vandværket. Den farligste situation der kan 

opstå er nok, at uvedkommende trænger ind på vandværket og forurener vores vand. Derfor er der 

nu installeret alarmsystem og overvågning. Så hvis vi får besøg af uvedkommende gæster, vil 

vandværkets ledelse, vagtcentralen og politiet blive alarmeret. 

 

7. Bestyrelsen har været gennem en første gennemgang af vandværkets økonomi og budget for 2017. 

Man skal huske på, at vandværkets indtægter i virkeligheden er ”tillidspenge”. Penge der 

indbetales hvert år af alle os brugere i tillid til, at vandværkets økonomi drives på en måde, der giver 

os alle vand af god kvalitet billigst muligt og med stor sikkerhed. 

 

8. Bestyrelsen ønsker et stærkt fokus på forbedring og modernisering af vores ledningsnet og har i 

den forbindelse besluttet følgende: 

 

a. Vi begynder i 2017 på at udskifte vores nuværende målere med moderne målere, der kan 

fjernaflæses. Dvs. at brugerne på sigt ikke behøver at aflæse målerne med de 

fejlmuligheder, der kan opstå. Målerne koster ikke den enkelte forbruger noget, og det 

betyder samtidigt, at man fremover slipper for at betale et gebyr for manglende aflæsning! 

Desværre skal der skiftes næsten 900 målere, før ingen skal aflæse deres forbrug selv. Det er 

en stor investering, så vi må foretage udskiftningen over nogle år. Men vi vil gerne i gang nu, 

så vi også på dette område følger med udviklingen. 

 

b. Endelig har bestyrelsen besluttet at anvende mest muligt af vores budget til at forbedre 

ledningsnettet. Vi har nemlig en del steder, hvor vandledningerne er så gamle, at de ikke 

længere er tidssvarende og kan resultere i brud. Så i stedet for at reparere, når der opstår 

skader, er det nok bedre at udskifte disse steder. Vi forebygger i stedet for at helbrede. Det 

betyder konkret, at vi i år går i gang med en omfattende udskiftning af gamle vandrør på 

Møllesvinget i Alsønderup i år og udarbejde en langsigtet plan for udskiftning af ældre 

installationer andre steder på ledningsnettet. 

 

Bestyrelsen ønsker en god dialog med vandværkets andelshavere og brugere. Så følg os på 

hjemmesiden http://alsonderup.dk/vandvaerker/ eller på vores Facebook-side. Du er også 

velkommen til at skrive til os på alsonderupvand@mail.dk eller ringe til formanden, Hugo Holm 

Hansen på 42 17 30 77. 

 

  Venlig hilsen 

Bestyrelsen for Alsønderup Vandværk 30. marts 2017 


