
Årsberetning for året 2019. 
Året 2019 var et hektisk år, da vi måtte flytte vores regnskab mv. 
fra vores tidligere regnskabsfører Henry Rasmussen til GEV. i 
Grindsted. Det gav lidt problemer, da vi selv skulle sende 
årsaflæsninger ud og afvikle året 2018. 
GEV. skulle sende Aconto aflæsninger ud for året 2019. 
Vi har arbejdet med GEV i det forløbne år, samarbejdet er forløbet 
nogenlunde, med forskellige børnesygdomme og andre problemer. 
Vi har fået en ny hjemmeside, det er John Bech, der har været 
primus motor i det arbejde, det har ikke været uden problemer og 
er i skrivende stund ikke helt oppe at køre, vi kan ikke selv skrive 
på hjemmesiden, det betyder at vi ikke selv kan advisere om 
ledningsbrud mv. 
En løsning er på vej så Jesper B Hansen og John Bech kan melde 
om brud mv. via en SMS løsning. 
Der er arrangeret et midtvejsmøde med GEV, de kommer til os 
den 30 april 2020, fra GEV kommer deres direktør og 2 ansatte, 
mødet skulle gerne samle op på forskellige samarbejdsproblemer. 
Vi er kommet bagefter med Aconto opkrævningerne, vi havde 
besluttet, at lægge kr. 100,00 på den faste afgift, man da Aconto 
opkrævningerne blev sendt ud var vores takstblad ikke godkendt 
af Herning Kommune, det betyder, at når årsopgørelsen kommer 
ud, er det plus kr. 100,00, sådan vil det nok være fremover. 
 
Vores rentvandsbeholder med for- og efterfilter bliver undersøgt 
efter en bestemt turnus, det har resulteret i, at vores efterfilter skal 
udskiftes, vi har fået tilbud fra 3 forskellige leverandører, 
bestyrelsen har valgt firmaet Silhorko, som udfører arbejdet ca. 1 
september 2020. Det gamle forfilter bliver samtidig renoveret og 
flyttet frem, så det er lettere, når den skal skiftes om ca. 10 - 15 år. 

Samtidig er det ønsket med en ny dør så man kan komme ind 
med en palleløfter. Samlet pris for arbejdet er ca. kr. 450.000. 
 
Vi har fået bekræftet at de ca. kr. 1 mill. vi har tilgode hos Told og 
Skat vil komme til udbetaling i 2020. 
 
Vi har besluttet os for at begynde at udskifte vores målerpark til 
fjernaflæste målere, måske over en årrække på ca. 2 - 3 år, vi har 
besluttet os til at indhente tilbud hos firmaet Kamstrup. 
 
Vi har solgt ca. 10.000 m3 vand mindre i år end sidste år. og har et 
tab på ca. 8 %. 
Vi har en utæthed på ledningsnettet, som vi ikke har kunnet 
lokalisere, der ligger dog også lidt unøjagtigheder i 
aflæsningstidspunktet, da vi aflæste tidligere i år. 
Vi udpumpede i 2019 295.955 m3 og udfakturerede 276.183 m3. 
Vores vandkvalitet er god, der er taget 8 prøver hos forbrugere og 
7 på boringer og på vandværket, resultaterne er lagt på 
hjemmesiden. 
 
Den nye udstykning Helstrupvænget er sat i stå på grund af vejret. 
Snejbjerg Gl. skole starter med 15 huse. 



Der kommer 8 nye autistboligheder på Langvadbjerg. 
Der er kommet 40 nye forbrugere , så vi nu er på ca. 2.000 
forbrugere. 
 
Bestyrelsen ønsker opbakning til at udtræde af vandsektorlovens 
økonomiske regulering pr. 1 januar 2021, Jan Heesgaard vil 
orientere nærmere om konsekvenser og fordele. 
 
Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for godt samarbejde, og takke 
Jan Heesgaard og Jens Lavrsen for hjælpen. 
 


