
Bestyrelsens beretning for 2022 

2022 har igen været et rimeligt år for vandværket – mange har fyldt 
husene på Skødshoved, men vi har ikke solgt så meget vand som året før. 
Generalforsamling 2021 blev afholdt i Tved med 50 deltagere.
Vandforsyningen er forløbet godt, uden de store forstyrrelser -  selvom vi 
løbende har udskiftet ledninger – og dermed arbejdet på ledningsnettet.
Vi fortsætter med at udskifte hovedledninger i forhold til vor plan og 
budget – der er stadigt en del der trænger. Vi har drøftet BNBO områder 
og erstatninger med de berørte landmænd. De er holdt et par møder og 
med kommunens hjælp har vi fået udarbejdet aftaler – som desværre 
ikke blev underskrevet inden årets udgang. Hvis ikke dette sker inden 
Generalforsamlingen i marts, må vi overlade problemet til kommunen – vi
kan ikke tillade os at strække os videre.  
Anlægget har kørt godt og stabilt – og med få driftsforstyrrelser. Der har 
været et par klager over trykket – men vi har ikke fundet nogen fejl, men 
har optimeret lidt på pumpestyringen. Vandkvaliteten er god – og alle 
parametre er under grænseværdierne.
Der er ikke fundet PFAS over grænseværdierne – men i skrivende stund 
har vi bestilt yderligere prøver, som Eurofins desværre ikke nåede i 2022. 
Der er intet der indikerer at vi skulle have problemer med PFAS på 
Skødshoved. Der er stadigt fokus på samarbejde mellem de enkelte 
vandværker – vi har afholdt møde med Tved og Dejret i en meget positiv 
ånd. Det ser ud til at være enkelt, billigt og simpelt at etablere en 
ringforbindelse mellem de 3 værker – og dermed er der også via Tved 
åbent til Skellerup Enge. Netop Skellerup Enge har haft to 
forureningssager i 2022 og har også problemer med bor – efter sigende 
skal/vil de etablere nye boringer snareste.  
Vi har i året oppumpet 38.064 cbm og solgt 37.351 cbm, hvorfor der er et 
totalt vandspild på 713 cbm altså et vandspild på knap 2% hvilket er 
superfint og en stor fremgang.    
Slutteligt vil vi gerne takke vore håndværkere/entreprenører for god og 
ihærdig indsats, igen i år og ofte med kort notice og på ubelejlige 



tidspunkter. Bestyrelsen har igen arbejdet stabilt og målrettet. 
Takstbladet for 2023 er indsendt og vi forventer endelig godkendelse 
inden Generalforsamlingen


