
 

 
 
 

Jyderup Østre Vandværks bestyrelses beretning for året 2014. 
 

Vi har tidligere indledt vores beretning lidt forskelligt. Det vil vi følge op på i år. Vi 
har i 2014 haft et for Jyderup Østre vandværk meget usædvanligt år. Vi har været 
udfordret af forskellige store reparationer og ændringer på værket. 
 
Vandåret 2014 har budt på udskiftning af boring 4, det var et arbejde som vi allerede 
på sidste generalforsamling løftede sløret for, skulle igangsættes og vi var i gang med 
at indhente tilbud. Den samlede pris for den nye boring løb op i 360.000 kr. Vi håber 
så at vi har en boring der kan holde mindst 20 år. 
 
Vi har også haft et større arbejde med vedligeholdelse af nogle installationer på 
værket, det løb op i 220.000 kr. Hen over sommeren skulle vi så hjælpe vores naboer 
i Stationsbyen med vand, da deres værk skulle renoveres. Da vi var færdige med at 
leverer til dem, stod vores værk så af. Det betød at vi hen over efteråret fik vand fra 
Stationsbyen og derefter fra Mørkøv Vandværk, da vi skulle have udskiftet vores 
filtre. Dette arbejde løb op i 280.000 kr. Men at skifte filtre er ret kompliceret, idet 
der går nogen tid før anlægget virker godt nok og det betød at vi i en lang periode op 
imod jul kørte vandet direkte i kloakken, indtil tallene var på et niveau, så Holbæk 
Kommune lod os leverer igen til vores for brugere. Så i en lang tid har vi fået vand 
fra andre, men det har ikke afstedkommet klager, så vi går ud fra, at de andres vand 
også er godt rent kildevand. 
 
Vi fik i 2014 vores rentvandstank undersøgt af en dykker. I kan se rapporten, hvis I 
har lyst. Det er en dykker, der bliver sendt ned i tanken og så undersøger han den for 
fejl og mangler. Vi har i den anledning fået nogle anbefalinger om reparationer, som 
vi er i gang med at få tilbud hjem på. De mange nye regler for vandværker har også 
bevirket, at vi har fået vores mødelokale renoveret og bl.a. fået indgang via en 
udvendig trappe. Det er af miljø hensyn, så vi slipper for at gå gennem værket. 
 
Vi havde i 2014 ni brud på ledningsnettet. Vores kasserer Niels Olsen har set på hvor 
vores brud er placeret på vores net, der er desværre ikke tale om et mønster. De er 
spredt ud over hele vores område, så vi kan ikke sætte ind med nye ledningerne og 
derved slippe for brud.  Arbejdet med at skifte vores målere ud til de nye elektroniske 
målere vil vi fortsætte med her i efteråret.  
 
Vi har i 2014 fået tre nye tilslutninger. Vi er nu 1153 forbrugere og 743 andelshavere 
i Jyderup Østre Vandværk. 



 

Vi har udpumpet og faktureret i alt 115.907 m3 til vores forbrugere. Vi havde i 2014 
et spild på 8 %. 
 
Vi har i 2014 igen været i kontakt med Holbæk Kommune og Holbæk Forsyning om 
levering af måleroplysninger. Vi har lavet en midlertidig aftale, der betyder, at vi får 
det samme som de andre værker, 25 kr. på måler. Når resultatet af en retssag fra 
Bornholm foreligger, vil sagen blive taget op igen. Det er stadigvæk vores opfattelse, 
at Kommunen og Forsyningen ikke kan fastsætte samme pris til alle værker, da der 
efter vores mening ud fra loven, skal laves en individuel vurdering af prisen for at 
udfører arbejdet. 
 
Holbæk Kommune satte vores indvindingstilladelse ned til 150.000 m3 uden at vi er 
hørt. Vi har i 2014 været hørt og efter en dialog med Kommunen, sagt ja til en ny 
aftale om indvindingen. 
 
Allerede sidst år sagde vi, at vores vandværkspasser gennem mange år Leif Hansen 
ville stoppe. Vi har fundet en afløser for Leif. Det er Thomas Hansen, der ligesom 
Leif kommer fra lokalområdet og det er vi glade for. 
 
Vores mangeårige bestyrelsesmedlem Erik Petersen har desværre nu meddelt os, at 
han ikke mere vil være en del af vores bestyrelse. Herfra skal lyde en stor tak for hans 
mangeårige arbejde for Jyderup Østre Vandværk. 
  
Til slut en tak til vores samarbejdspartnere, som igen i 2014 har hjulpet os med stort 
og småt, når vi har ringet efter hjælp. Det var bestyrelsens beretning for 2014.    
 
 
 
 
 


