
ANDELSSELSKABET VEJERS STRAND VANDVÆRK 
 

Årsberetning for 2017 – aflagt på generalforsamlingen den 21. juli 2018 i teltet på stranden. 

 

På vegne af bestyrelsen vil jeg her aflægge beretning om vandværkets aktivitet i 2017. Det er således 

min 8. beretning, og det er vandværkets 65. beretning.  

 

Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede vi os på følgende måde: Birger Krogh, Steen Elbæk 

og Preben K. Hansen som bestyrelsesmedlemmer, Mads Sandholt Nielsen som kasserer og jeg selv som 

formand. 

 

I 2017 har vi fået renoveret hovedledningen på Vejers Havvej inkl. stophaner og stikledninger. Fra 

vandværket og til Vejers Havvej 42. Det er ca. 400 m. Det samme er sket på Nordvej fra nr. 41 – 45 B.  

Vi har endvidere fået sløjfet vores udvendige udluftningsrør på vores rentvandstanke og har ført 

udluftningsrørene ind på selve værket for at gøre dem vandalsikre. Arbejdet med hovedledningen på 

Vejers Havvej fandt sted i nov./dec. I forbindelse med en sådan omfattende renovering er det 

desværre nødvendigt at lukke for vandet i visse perioder. For at skabe mindst mulig besvær for 

områdets beboere gjorde vi vort yderste for at advisere om lukkeperioderne. Ligesom vi selvfølgelig 

også orienterede de forskellige udlejningsbureauer om tidspunkterne for lukning. I den forbindelse vil 

jeg gerne rette en tak til såvel forbrugere som udlejningsbureauer for deres store forståelse for det 

omfattende arbejde. Det er tanken, at vi også i år vil snuppe en bid af Vejers Havvej, og det bliver 

sikkert i samme periode. Altså nov./dec. 

 

 Vi har i år beskæftiget os en del med at indhente tilbud på nyt styresystem til vort vandværk. Haft 

møde med vore leverandører og besigtiget vort nabovandværk i Jegum, der kører med det system, som 

vi har besluttet os for. I min næste beretning vil jeg fortælle jer lidt mere indgående om systemet, 

som netop er blevet installeret. 

 

Også i år har vi haft fornøjelsen at udveksle erfaringer med vore 5 nabovandværker. I år stod Billum 

for arrangementet. Olaf og jeg har endvidere deltaget på Vandværksmessen i Fredericia, hvor vi især 

havde fokus på et nyt styresystem. 

 

Vandrådet for Varde Kommune havde i år på fællesmødet i Stausø stor fokus på den nye 

persondataforordning, som trådte i kraft den 25. maj i år. Der blev gennemgået skabeloner til 

udarbejdelse af det nødvendige materiale, og vi har arbejdet intenst med sagen. Vandværkets 

privatlivspolitik findes på vor hjemmeside.  

 

 

Uden at jeg vil komme nærmere ind på regnskabet, vil jeg da lige nævne, at vi også i år kommer ud med 

et pænt resultat. Et overskud på 388 tus. Her i 2018 får vi så rigelig brug for vore spareskillinger. Et 

nyt styresystem + yderligere renovering af Vejers Havvej koster kassen. 

 

Også i år har jeg en opfordring til andelshaverne. Det er endda den samme som sidste år: Når I 

ændrer privatadresse, vil vandværket sætte stor pris på at blive orienteret, således at vi undgår 

at få vore breve retur, og således at I undgår at få sendt rykkere. 

 

Her følger så lidt facts vedr. forbrug m.m. Vi har i 2017 oppumpet 103.737 m3 mod 104.274 m3 i 2016. 

Vi har udpumpet 78.716 m3 mod 93.227 m3 i 2016. Vi har foretaget filterskylning med 5.252 m3 mod 



5.365 m3 i 2016. Vi har en indvindingstilladelse på 111.000 m3. Den 14. juli 2017 ansøgte vi imidlertid 

Varde Kommune om en forhøjelse af indvindingstilladelsen til 135.000 m3. Vi har netop erfaret, at man 

nu er i færd med at behandle vor ansøgning. Vandværket har i dag 1200 forbrugere. En stigning på 13 

forbrugere siden sidste år. Vi har fortsat 5 boringer i Vejers Klitplantage. 

 

Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at takke mine bestyrelseskolleger og bestyrer for et godt 

og frugtbart samarbejde i 2017. 

 

      

 

Esbjerg i maj 2018  

 

Torben J. Gehlert 

                 

 


