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Grundfør vandværk – beretning for 2018. 

Da jeg aflagde beretning for 2017, var der meget lidt at berette om. For 2018 bliver det 

anderledes. Vi udpumpede 25.888 m3 og købte 910 m3 ved Hinnerup vandværk, totalt har vi 

leveret 26.798 m3. En stigning fra 2017 på godt 2000 m3. Vi har tre nye forbrugere på vej, og har 

ikke haft reparationer af betydning på vores ledningsnet. Men – i år har vi opfyldt vores løfte om 

installering af nye vandure, et projekt der forløb tilfredsstillende med næsten ingen registrerede 

ulemper eller klager. De nye måler aflæses vie an fjernaflæser, vi har derfor ikke længere behov 

for at forstyrre vores interessenter med besøg. Og bestyrelsen sparer lidt arbejde. Det var en ikke 

ubetydelig, men nødvendig investering som kasseren vil redegøre for senere. Derudover har vi 

påbegyndt renovering af vores sandfiltre samt pumper. Igen en investering af væsentlig størrelse. 

Projektet er endnu ikke afsluttet da der er en del indkøring af filtrene, en proces der ikke er til at 

forudse varigheden af. Det går dog den rette vej med værdierne på de målinger vi jævnligt 

foretager, og vi håber at være i klar til at afslutte projektet indenfor de næste 2 til 4 måneder. Der 

er ikke opstået væsentlige uforudsete udgifter, hvilket vi i skrivende stund heller ikke forventer, vil 

komme. En af grundene til at forbrugerne ikke har mærket nævneværdigt til renoveringen, skyldes 

at vi har en glimrende samarbejde med Hinnerup vandværk, der betyder at vi kan levere vand til 

hinanden når det er nødvendigt.  

På sidste generalforsamling annoncerede jeg, igen, at der ville komme forslag til 

vedtægtsændringer på dette års generalforsamling. Det har vi ikke nået, men vi regner med at 

tage det op på vores næste generalforsamling.  

Jeg besvarer gerne alle relevante spørgsmål til beretningen efter bedste evne. 

  


