
 

 

 

 

Jyderup Østre Vandværks bestyrelses beretning for året 2013. 

 

Vi har tidligere indledt vores beretning lidt forskelligt. Det vil vi følge op på i år. Vi 

har i 2013 haft et roligt år, dog har vi været udfordret af forskellige tiltag som er 

pågået i den lokale vandverden. Det vender jeg tilbage til. 

Vi har i 2013 været forskånet for at skulle føre retssag, det er vi i bestyrelsen været 

meget glade for. 

 

Vandåret 2013 har været et meget roligt år for Jyderup Østre Vandværk. Vi har haft 

syv brud på ledningsnettet og heraf var de to meget store, der nærmest stod vandet op 

af jorden ved et brud ud for El-huset, og et der hvor der i de gode gamle dage var en 

købmandsbutik med navnet Mariendal.  Arbejdet med at skifte vores målere ud til de 

nye elektroniske målere har ikke været så stort i 2013, og bliver det heller ikke i 

2014, men vil blive det i 2015. 

Vi har i 2013 kun fået en ny tilslutning, så er der 1150 forbrugere i Jyderup Østre 

Vandværk. Det viser, at krisen ikke har sluppet sit tag i vores forsyningsområde 

endnu, da der ikke er bygget nyt. 

Vi har i 2013 fået sat hegn op omkring vores boringer samt bundfældningsanlægget. 

Det er vi glade for, da det burde være lavet for mange år siden. Det øger trods alt 

sikkerheden, at man ikke bare har adgang til boringerne. 

 

I beretningen for 2012 nævnte vi den vandsektorlov, som vi ikke er omfattet af i 

forhold til mængder, til gengæld er der kommet ny lovgivning, som skal være 

implementeret inden udgangen af 2014 i forhold til dokumentation og hygiejne. Det 

er en lovgivning som medfører et stort ekstraarbejde. Det har desværre betydet, at 

vores vandværkspasser Leif Hansen ikke mere kan afse den nødvendige tid, og vi 

skal derfor ud og find én ny vandværkspasser. Så hvis I ser en annonce i avisen eller 

hvis I kender en, der kunne være interesseret, må I gerne give mig besked. 

Vi har udpumpet og faktureret i alt 115.516 m3 til vores forbrugere. 

 

Sidste år nævnte vi at der pågik et arbejde omkring at fremtidssikre JØV. Det arbejde 

er sat lidt i bero, da vi venter og ser tiden an. Vi er desværre kommet i den situation, 

at vi er nødt til at få en ny boring, da den ene af vores boringer er stået af. Så når vi 

når til budgettet, må I meget gerne nikke ja til det, så vi kan en ny boring og dermed 

en større forsyningssikkerhed.    

 



 

Som jeg nævnte i indledningen er blevet udfordret, denne gang er det Holbæk 

Forsyning og Holbæk Kommune, som vi føler stikker en kæp i hjulet. Det ene punkt 

drejer sig om betalingen for at aflevere vores måleroplysninger til Forsyningen. De 

kan så sende opkrævning på vandafledningsafgift til forbrugerne. Her har vi tidligere 

fået en sats, som var indeksreguleret og var kommet op 32 kr. Forsyningen har 

ensidigt sat prisen ned til 25 og det afviste vi. Det afstedkom, at vi fik et tilbud om at 

få de 32 kr. i 2013. Vi lovede så til gengæld, at vi på denne generalforsamling, vil 

spørge jer forbrugere, om vi skal sige ja til det nedsatte beløb. Jeg kan sige, at det er 

enig bestyrelse, der anbefaler at sige nej til de 25 kr. Vi vil til gengæld love, at vi så 

vil forsøge at komme i reelle forhandlinger med Forsyningen, idet det er FVD’s 

mening, at Forsyningen ikke kan fastsætte en pris uden at der er fortaget en beregning 

af prisen. 

 

Holbæk Kommune har så ensidigt sat vores indvindingstilladelse ned til 150.000 m3 

uden at vi er hørt. Det spørgsmål vil være noget af det første, den nye bestyrelse, skal 

forholde sig til. Sådanne tiltag gør at man nogle gange ligefrem savner de gamle 

amter. Det har ikke gavnet vandværkerne, at kommunerne har overtaget styringen 

vandet. 

 

  

Til slut en tak til vores samarbejdspartnere, som igen i 2013 har hjulpet os med stort 

og småt, når vi har ringet efter hjælp. Vi håber også at vores havemand, som er Leifs 

far vil fortsætte, da han holder grunden fin og ren. 

 

Det var bestyrelsens beretning for 2013.    

 

 

 

 

 


