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Generelt 
Vores vandværk leverer fortsat vand af meget høj kvalitet. 
 
Indtil for få år siden, blev det jo betragtet som en selvfølge i Danmark, men sådan er det ikke længere. 
Derfor skal vi fortsat værne om vores dejlige, rene og helt lokale vand. 
 
Vi havde en sommer, som vi ikke har haft det i mange år. Fantastisk. Dog var der for mange af vand-
værkets aftagere, som ikke halt forstod betydningen af de advarsler der dagligt blev bragt på alle me-
dier: pas på vandforbruget – undgå så vidt muligt ”massevanding”. Det betyder ikke, at man ikke kan 
holde sine blomster og nyplantede småtræer med vandkanden, men det betyder, at man skal lade være 
med at vande græsplænen. Ja, den risikerer at blive gul og lidt trist at se på, men så snart regnen be-
gynder at falde igen, så spirer græsset frem og bliver fint igen. 
Vi nåede så langt ned i vores reservoir, at vi flere gange var på nippet til at ”løbe tør” og en gang løb 
vi faktisk helt tør, hvilket betød at vi måtte gå på Furesø vandforsynings net.  
En del af problemet er blevet løst ved at vi har investeret i en ny råvandspumpe, som udover at kunne 
pumpe mere vand op af vores boring, også reguleres af det aktuelle vandforbrug. 
 
MEN; brug fortsat vand med fornuft – især når det er meget tørt. Vi skal passe på vores vand. Vores 
helt unikt gode vand. 
 
Vi har et fast samarbejde med Dons’ laboratorium, som med faste intervaller udtager vandprøver, som 
bliver analyseret i henhold til krav fra myndighederne. Vi er hele tiden på højde med eller på forkant 
med de krav der stilles ift. pesticider etc. – man kan altid følge med på Trevangs hjemmeside, hvor de 
seneste analyserapporter altid er tilgængelige. 
 
2018 blev også året hvor vi fik skiftet alle vandmålere til opdaterede fjernaflæste målere. Dels kunne 
det ikke længere betale sig at opgradere/vedligeholde det gamle system, men måske endnu vigtigere; 
det tog alt for lang tid at aflæse/modtage aflæsninger fra samtlige aftagere, hvilket har belastet en alle-
rede hårdt arbejdende bestyrelse. For første gang i mange år, har vi ikke haft nogen ”hængepartier” og 
skyldnere efter afregningen i januar 2019. 
Vi blev i 2018 også nødt til at skifte det ene filter på vores lille værk, hvilket krævede en del filtervask 
og indkøring. Vi beklager de gener det medførte for naboerne til vandværket. 
 
Endelig var vi efter 57 års drift nødsaget til at få oprenset vores nedsivningsbassiner for okkerslam. 
Det er her at filterskyllevandet pumpes ud til nedsivning. 20 tons slam blev suget op og kørt væk. 
 
Vandværket fremstår nu i endnu bedre og opdateret stand. Vi kan levere vand af høj kvalitet mange år 
fremover. 
 
 
Økonomi 
 
Det har været et år med store investeringer og samlet set betyder det, at vandværket pt. har vandværket 
en negativ kassebeholdning.   
Det er nødvendigt at starte en genopbygning af kasseholdningen med henblik på at kunne foretage 
fremtidige investeringer.  Vores løbende driftsomkostninger forventes at stige, idet vi kan forudse at 
det er nødvendigt at øge den økonomiske ramme som er afsat til honorarer. 
 
 
 
Udlicitering 



TREVANG 
  VANDFORSYNING 

 

Side 2 af 2 
Bestyrelsens beretning for driftsåret 2018 

Vandforsyningen 

Vandværket vil fremover blive serviceret af Fr. Dahlgaard A/S, som også har stået for udskiftninger, 
opdateringer og vedligehold af vores produktionsapparat. Vi har lavet en serviceaftale som sikrer opti-
mal drift. Derudover har vi fortsat et godt samarbejde med Furesø Vandforsyning, som alle praktiske 
og akutte opgaver på vores forsyningsnet udenfor værket.  
 
 
 
Fremtidigt virke  
Det er et stort arbejde og et stort ansvar at drive et vandværk – også et lille et som vores. Derfor vil det 
være afgørende, at den kommende bestyrelse bliver sammensat og kompenseret på en måde der står 
mål med opgaverne og ansvaret. 
Alternativet er at vi enten udliciterer driften 100 % eller at vi lader værket overgå til anden drift orga-
nisation. Vores ønske og indstilling er, at vi selv bevarer kontrollen over værket – det vil give os den 
bedste sikkerhed for godt og sundt vand i fremtiden. 
 
Der skal lyde en stor ros til bestyrelsessuppleant Anneth, som udover at deltage aktivt på alle møder 
også har stået for månedlig aflæsning af alle målere via vores nye system – indtil nu har det afsløret 
utætheder hos 6 medlemmer. 
 
 
Vi er (stadig)  stolte af vores vand. 
 
 
 
På bestyrelsens vegne, 
 
Jacob Grum-Schwensen 
Formand 


