
Kerte & Omegns Vandværk 
 
I 2020 planlægges rigtig mange ting i Kerte Vandværk. Dette med henblik på at få 
forbedret vores forsyningssikkerhed og en højnelse af serviceniveauet for vores 
forbrugere. 
 
Vi havde et lidt skræmmende år i 2018, med et markant stort spild og problemer i nogle 
områder, med at levere vand og med det rette tryk. Vi havde håbet på, at tallene blev 
bedre i 2019. 
De blev også bedre, men i nogen grad på bekostning af, at vi solgte ca. 4.000 m3 mindre 
vand end som året før. 
 
Vi har i 2019 solgt 61.481 m3 vand og udpumpet 72.416 m3. Det vil sige, at 10.935 m3 
er løbet ud af utætte ledninger.  Det svarer til et spild på knap 14%. i 2019, hvor spildet 
i 2018 var på godt 17%.  Alt for høj tale, som ikke bør fortsætte. 
 
Som følge af det store spild i 2018 blev en renovering af ledninger i Kerte by sat i gang. 
Et projekt som har resulteret i flere afbrydelse, lange tidsrum på dagen, hvor der ikke 
har været vand, brunt vand og enkelte tilstopninger. Arbejdet er så godt som færdigt og 
vi forventer en stabil forsyning til Kerte og Ørsbjerg inden for kort tid. 
Arbejdet har været ret udfordrende både for forbrugerne, for entreprenøren og for 
bestyrelsen. Vi fik virkelig syn for, at vores viden om ledningerne i Kerte by ikke var 
særlig god. Vi fandt eksempelvis ikke hovedledningen mellem Jarlebjerggyden og 
Kertedalen til trods for flere gravninger og boring for en ny ledning. 
 
Vi besluttede ved sidste generalforsamling, at optage et lån på ca. 1 mio. kr., og planen 
var i første omgang at renoveringen alene skulle omfatte Kerte by. 
Men set i lyset af vores store spild og efterhånden flere ukontrollerede brud på vores 
ledningsnet og efter en nærmere drøftelse i bestyrelsen, med vandværkets revisor, med 
vores bank og et realkreditselskab, er det besluttet, at vi optager et realkreditlån for 20 
år.  
For dette lån planlægger vi at udskifte alle hovedforsyningsledninger i vandværkets 
forsyningsområde. Herved kan vi opnå en høj forsyningssikkerhed for alle og ikke alene 
for dem der bor i selve Kerte by.  
 
I takt med at vi udskifter forsyningsledningerne vil vi også skifte de mindre ledninger 
ved de forbrugere, som vi kommer forbi. Vel at mærke de ledninger som tjener to eller 
flere ejendomme og som ligger i offentlige veje o. lign. Ledninger på forbrugernes egne 
grunde er ikke vandværkets anliggende og må klares af hver enkelt. 
 
Kom endelig til generalforsamlingen og hør nærmere om vores planer. Vi har planlagt 
arbejder for ca. 4,5 mio. kr. Arbejdet udføres i løbet af 2020 og i starten af 2021. 
Med den lave rente, som der er i øjeblikket, er det muligt for vandværket at indhente et 
stort efterslæb på vores ledningsnet og dette samtidig, uden at vi skal sætte prisen på 
vandet op. 
 
Erfaringen fra renoveringen i Kerte og i Stubberup har været, at vi har behov for en 
opdateret og mere moderne hjemmeside. Hertil et varslingssystem (SMS) for 
advisering, når vi er nødsaget til at lukke for vandet. Disse tiltage er under udvikling og 
vil kunne tages i brug i løbet af året.  
  
Vi har i 2019 afholdt 4 bestyrelsesmøder og er allerede oppe på 2 i år. Der er rigtig 
mange spændende og udfordrende opgaver for bestyrelsen. Vi har gang i meget, og tak 

for den forståelse, som I udviser når vi ikke leverer vandet. Vi har haft mange 
afbrydelse, men heldigvis, så har alle kunne få vand alle dage. Det er måske blevet lidt 
sent et par gange, men vores entreprenører har udført et godt og intensivt arbejde. 
 
Renoveringsarbejdet og selvfølgelig det, at levere vand af god kvalitet, fylder meget for 
bestyrelsen. Samtidig, ser bestyrelsen en stor opgave i at få et vandværk, som kan levere 
en høj forsyningssikkerhed. 
Vandværket er renoveret og i god ”form”.  Vores ledningsnet er noget udtjent og 
opgaven lyder i første omgang på at få ledningerne skiftet, så vi har vand ud i alle 
lokalområder. Herefter vil vi renovere ledningerne i de enkelte byområder. 
 
Bestyrelsen 
 
Regnskab 2019 
 
Indtægter 

 
Regnskab 2019 

 
Regnskab 2018 

Salg af vand 423.391                  427.160 
Fast afgift  166.196 166.204 
Fast afgift til ledningsudskiftning 99.118 99.123 
Årets underdækning 
 

748.919 589.481 

Indtægter i alt 1.437.624 1.281.968 
 
Udgifter 
Driftsomkostninger inkl. renovering af ledningsnet 

 
886.468 

 
724.353 

Administrationsomkostninger 
Personaleomkostninger 
Finansieringsomkostninger 
 
Resultat før afskrivninger mv 

78.828 
65.000 
6.328 

 
401.000 

89.901 
64.615 
2.081 

 
401.018 

Afskrivninger 401.000 401.018 
   
Årets resultat 0 0 
   

Balance pr. 31. december 2019 
Aktiver               2019               2018 
Ejendommen Kertevej 65 Vandværket 1.490.864 1.586.864 
Ledningsnet 
Tilgodehavender mv. 
Likvider 

3.463.750 
160.006 
294.958 

3.768.750 
272.965 
276.241 

 
Aktiver i alt 

 
5.409.578 

 
5.904.820 

 
Passiver 

  

Egenkapital primo 5.509.252 6.098.733 
Årets underdækning -748.919 -589.481 
Anden gæld 649.246 

 
395.568 

Passiver i alt 
 

5.409.579 5.904.820 

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 2020 og 2021 
 
Anlægsbidrag (Tilslutningsbidrag): 2020’) 2021 
 
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. 
 
Priser er ekskl. moms med mindre andet fremgår af takstbladet, som forefindes på vores 
hjemmeside. 
 
*) Priser ekskl. statsafgiften er godkendt på generalforsamlingen marts 2019 
 
Drikkevandkvaliteten i 2019 
 
Analyse parameter Enhed Resultat Højest tilladelig værdi 
Hårhed dH 14,0 - 15,0 Beregnet. værdi 
Jern Mg/l <0,014-0,091 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 - 16 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 6 prøver. Af vandværket hjemmeside fremgår de enkelte 
vandanalyser. ALLE resultater har overholdt kravene til kvalitet af drikkevand. 
 
Der er yderliggere 2 prøver for borringskontrol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ordinær generalforsamling i Andelsselskabet  

 
Kerte og Omegns Vandværk 

 
afholdes 

 
mandag den 30. marts 2020 kl. 19.00  

 
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 2021 fremgår af folderens bagside. Ved 

generalforsamlingen udleveres et specificeret budget for 2021. Bestyrelsen 
ligger igen i år op til en uændret vandpris. 

Ad. 6  Jørgen og Martin er på valg  
 Der skal vælges en suppleant til bestyrelsen. 
Ad. 7 Alle revisorer er på valg 
 
Bestyrelsen pr. 1. januar 2020: 
 
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. 
 
 
 
 


