
Beretning for Grundfør Vandværk 2021.

I sidste års beretning fyldte Corona en del, den betød blandt andet at vores generalforsamling blev 
noget forsinket. I år er vi heldigvis i en anden situation, idet pandemien er ved at være under 
kontrol, og vi nærmer os en almindelig hverdag igen. Men så kom krigen i Ukraine ind over, og 
kører desværre for fuld kraft i skrivende stund. Vi må håbe den hurtigt for en ende. Udover de 
store menneskelige konsekvenser en sådan krig har, mærker vi den jo også selv i vores hverdag, 
mest i forhold til leveringsproblemer og stigende priser, og på en øget flygtninge strøm. Lad os 
håbe at vi også på det område snarest nærmer os almindelige tilstande.  

Året har ikke budt på større udfordringer for vandværket. En enkelt forbruger har haft en 
længerevarende utæthed, der endte med at blive ret bekostelig. Heldigvis var de godt forsikrede. 
Det minder os alle om at det er en god ide at holde øje med sit vandur med jævne mellemrum! 

Det forventede byggeprojekt på hjørnet af Herstvej og Sandballevej er endnu ikke gået i gang. 
Arne har været til møde med firmaet bag, de regner med at gå i gang i løbet af indeværende år. Vi 
mangler dog stadigt de endelige bygge og tidsplaner og går ikke i gang med ledningsarbejdet før vi 
har dem og pengene på plads. 

Derudover er der kun at sige at vi i 2021 solgte 24.397 m3 vand hvilket er 895 m3 mindre en 2020. 
Set i lyset af at vores indvindingstilladelse er på 45.000 m3 har vi god luft til nye forbrugere. Vi har 
haft et ledningstab på ca. 1.5 % hvilket er særdeles tilfredsstillende sammenlignet med andre 
vandværker, så alt i alt står både ledningsnet og vandværk i rigtig god stand. Alle vores 
vandanalyser har været inden for skiven, så også der ser det godt ud.

Endelig er det værd at nævne at vi på sidste års generalforsamling kunne sige velkommen til 
Flemming Sørensen som nyt bestyrelses medlem. Han har allerede vist sin værdi som sekretær og i 
de almindelige diskussioner, tak for det.

Alle spørgsmål til ovennævnte er naturligvis velkomne.


