
Kerte & Omegns Vandværk: 
 
Lidt om driften i 2018 
 
Kerte & Omegns Vandværk har haft et ret udfordrende år, hvor driften på vandværket 
har kørt optimalt, men hvor der på ledningsnettet har været store udfordringer med 
lækager og levering af tilstrækkeligt vand samt tryk omkring Jarlebjerg. Vi beklager 
meget overfor dem som har været berørt. 
 
Vi har i 2018 solgt 65.717 m3 vand og udpumpet 81.203 m3. Det vil sige at 15.486 m3 
er løbet ud i utætte samlinger i vores rør.  Det svarer til et spild på godt 19%.   
 
Bestyrelsen vidste fra målinger i 2017, at spildet koncentrerede sig om Hjerup området 
og igangsatte derfor renoveringen ved Spillehusene i Stubberup. Dette hjalp, men var 
ikke nær nok og en renovering blev bestilt for selve Stubberup by.  
 
I starten af november blev der registreret et stort læk i Kerte/Ørsbjerg området, og 
samtidig med et stort forbrug på Jacob Pedersen store kvægejendom, gav det 
udfordringer med at fastholde trykket på ledningsnettet. Situationen var uholdbar og vi 
besluttede, at flytte forsyningen til kvægejendommen væk fra Jarlebjerggyden og over 
på Engvej.  Under arbejdet med den nye tilslutning på Engvej opdagede vi en stor læk. 
En ca. 400 meter lang stækning på Engvej var i en meget dårlig stand og er nu udskiftet. 
 
Sideløbende med dette arbejde, har vi også renoveret ledningerne i Stubberup by. 
Arbejder er næsten færdigt. Enkelte ejendomme er nødsaget til at omlægge deres private 
jordledninger som en del af renoveringen. Bestyrelsen har sat en frist til 1. maj 2019, for 
at få dette arbejde udført. Vi kan allerede nu se, at arbejdet har en rigtig god effekt. 
 
Situationen med et 50 til 60 års gammelt ledningsnet nødvendiggør en renovering. 
Vores arbejder i de seneste år har givet en ide om hvor meget arbejde der ligger foran 
os. Der vil være finansielle og tekniske udfordringer for bestyrelsen. Vi har samlet ca. 
38 km ledninger, og heraf kun godt 3 km er renoveret indenfor de sidste år. 
 
Desværre er udfordringen ikke kun for vandværket, men også for nogle af vores 
forbrugere. Der vil lokalt være situationer, hvor grundejerne er nødsaget til at omlægge 
private jordledninger. Dette er steder, hvor de gamle forsyningsledninger, som 
oprindeligt ikke blev tinglystlyst, nu bliver placeret i vejarealer.   
Bestyrelsen vil på vandværkets hjemmesiden beskrive og nærmere redegøre for reglerne 
omkring dette. 
 
Bestyrelsen vil bestræbe sig på at holde orienteringsmøder i forbindelse med større 
renoveringsområder og for mindre områder, at runddele orienteringsskrivelser, så alle i 
god tid kender situationen.  
 
Vi har i 2018 afholdt 4 bestyrelsesmøder. Renoveringsarbejdet og selvfølgelig det at 
levere vand af god kvalitet, fylder meget for bestyrelsen. 
 
Mogens Christiansen har valgt at trække sig fra bestyrelsen for at hellige sig sin 
entreprenørforretning. Mogens vil fortsat grave for vandværket i forbindelse med 
mindre opgaver. Mogens har været med i 16 år. Der skal lyde en stor tak for hans 
indsats gennem årene. 
 
Jørgen G. Hviid er indtrådt i bestyrelsen, som suppleant. 
 

Regnskab 2018 
 
Indtægter 

 
Regnskab 2017 

 
Regnskab 2018 

 
Salg af vand 

 
436.509                  

 
427.160 

Fast afgift  168.359 166.204 
Fast afgift til ledningsudskiftning 100.415 99.123 
Tilslutningsbidrag 
Diverse 
Årets underdækning 

32.000 
14.626 

107.120 
 

0 
-4.903 

616.162 

Indtægter i alt 859.029 1.303.746 
 
Udgifter 
 
Drift 
Anlæg investeringer 

 
 

310.921 

 
 

724.353 
Administrationsomkostninger 
Personaleomkostninger 
Finansieringsomkostninger 
 
Resultat før afskrivninger mv 

69.101 
52.584 
5.018 

 
421.405 

 

89.901 
64.615 
2.081 

 
422.796 

 
Afskrivninger 421.405 422.796 
   
Årets resultat 0 0 
   

Balance pr. 31. december 2018 
 
Aktiver               2017               2018 
Ejendommen Kertevej 65 Vandværket 1.682.882 1.565.086 
Ledningsnet 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 
Likvider 

4.073.750 
62.347 

427.503 

3.768.750 
280.262 
276.241 

 
Aktiver i alt 

 
6.246.482 

 
5.890.339 

 
Passiver 

  

Egenkapital primo 6.205.853 6.098.733 
Årets underdækning -107.120 -616.162 
Anden gæld 147.749 407.768 
  

 
 

Passiver i alt 6.246.482 
 

5.890.339 

 
Revisionen vil foreligge ved generalforsamlingen. Niels Damkjær fra BDO-revision vil 
deltage i vores generalforsamling og svare på spørgsmål til regnskabet, herunder 
forklare begreberne omkring over- eller underdækning 
 
 
      

 

 



Uddrag af takstblad 2019 og 2020 
 
Anlægsbidrag (Tilslutningsbidrag): 2019’) 2020 
 
Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed 8.000 kr. 8.000 kr. 
Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr.nr.) 20.000 kr. 20.000 kr. 
Stikledningsbidrag 8.000 kr. 8.000 kr. 
 
Driftsbidrag: 
Fast årlig afgift pr. målerenhed  500 kr. 500 kr. 
Fast årlig afgift til ledningsudskiftning pr. forbrugsenhed 300 kr. 300 kr. 
Vandafgift pr. m³ 6,50 kr. 6,50 kr. 
Statsafgift for ledningsført vand pr. m³ 6,37 kr. 6,37 kr. 
 
Gebyrer: 
Lukkegebyr plus påløbne omkostninger 400 kr. 400 kr. 
Genåbningsgebyr plus påløbne omkostninger  400 kr. 400 kr. 
Rykkergebyr pr. gang (1.gang 14 dag efter rettidig betaling) 200 kr. 200 kr. 
 
Alle priser er ekskl. moms. 
 
*) Priser ekskl. statsafgift er godkendt på generalforsamlingen i marts 2018 
 
Drikkevandkvaliteten i 2018 
 
Analyse parameter Enhed Resultat Højest tilladelig værdi 
Hårhed dH 15,0 Ingen grænsev./ beregn. værdi 
Jern Mg/l <0,014-0,02 0,1-0,2 
Mangan Mg/l <0.002 0,02  
Arsen μg/l 1,2 – 1,3 5 
Coliforme bakterier 37O C Antal <1 0-10 påtale, >20 kogepåbud 
E. coli Antal <1 0 
Kimtal 22 C Antal/ml 0 - 13 50 
Kimtal 37 C Antal/ml 0 - 3 5 
Pesticid Chloridazon m.fl. µg/l <0,01 0,01 
<: mindre end  
   
De anførte værdier er fra 7 prøver. Af vandværket hjemmeside fremgår de enkelte 
vandanalyser. ALLE resultater har overholdt kravene til kvalitet af drikkevand. 
 
Kerte Vandværk får analyseret sit drikkevand for mere end 30 pesticider og der er ikke 
konstateret nogle pesticider i vores vand. Myndighederne udvider løbende 
analyseprogrammerne for pesticider og bestyrelsen følger de anbefalinger og 
retningslinjer, som bliver afstukket. 
 
Problemstillingen med analyser er, at man kun kan få resultater for de ting som man 
analyserer for. Det er desværre ikke sådan, at et stof automatisk kommer frem i 
analysen hvis det er til stede. Dette er en særlig udfordring for pesticider, for der har 
tidligere været brugt rigtige mange forskellige pesticider, nogle forsvinder måske 
relativt hurtigt og kommer aldrig ned i grundvandmagasinet og andre dukker måske op 
efter rigtig mange år. 
 
 

Ordinær generalforsamling i Andelsselskabet  
Kerte og Omegns Vandværk 

 
afholdes 

 
mandag den 1. april 2019 kl. 19.00  

 
i 

klubhuset, Kertevej 61 i Kerte. 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
4. Budget for det / de kommende år forelægges til godkendelse. 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. 
8. Eventuelt. 
 
 
Ad. 3  Uddrag af det reviderede regnskab er trykt i nærværende folder. 
Ad. 4  Forslag til takster for 2020 fremgår af folderens bagside. Ved 

generalforsamlingen udleveres et specificeret budget for 2020. Bestyrelsen 
ligger igen i år op til en uændret vandpris. 

Ad. 6  Flemming, Lise og Kai er på valg  
 Der skal vælges en suppleant til bestyrelsen. 
Ad. 7 Alle revisorer er på valg 
 
 
Orientering om Andelsselskabet Kerte og Omegns Vandværk. 
 
Bestyrelsen pr. 1. januar 2019: 
 
Formand: Kai Egede Jensen 64 49 29 69, mobil 41 23 45 04 
   Hårevej 25, 5560 Aarup 
 
Kasserer: Lise Hansen 64 43 12 03 
   Kaslundvej 22, 5560 Aarup 
 
Øvrige medlemmer: Martin Jensen 63 71 86 00 / 22 42 53 45 
   Jørgen G. Hviid 25 38 24 33 

  Flemming B. Nielsen 23 69 66 43 
 
Henvendelser vedrørende betaling og adresseændringer skal ske til kassereren. 
Spørgsmål til vandforsyningen, brud på ledninger mv. skal ske til formanden. 
 
 
FØLG MED PÅ VORES HJEMMESIDE: www.Kertevand.dk  

 


