Lyderslev Vandværk a.m.b.a.
Ordinær generalforsamling.
Tirsdag d. 15 juni 2021, kl. 19.00. I klubhuset på Nørrehusvej 4, Gevnø
Bestyrelsens beretning for 2020.
1. Vores vandværk har i 2020 udpumpet 56.141m3, 11.468 m3 mere end i 2019.
Fordelt til 287 ejendomme. Gevnøgade 27a er tilgået som nyt andelsmedlem.
Vandværket har faktureret 49.090m3, dette giver et større spild end vi har
haft i mange år (7.051m3).
2. Vi har haft 3 lækager på forsyningsnettet; alle ved gl. heliport (Ærtebjergvej
19). Lækagerne blev opdaget af vores vandværkspasser.
3. Vi har haft to korte driftstop p.g.a. tekniske fejl.
4. Tre af vores andelshavere har i 2020 fået eftergivet vandafgift (pga. skjult
lækage i deres installation).
5. Vandværkets bygning er blevet vedligeholdt, gamle ventilationshuller er
tilmuret og gulvet er blevet malet. Niveau-målere i rent-vandtanken er blevet
udskiftet.
6. Vandværkets tag skal udskiftes i 2021 (er gennemført).
7. Vores boringer skal beskyttes bedre i fremtiden. Denne opgave, kaldet BNBO,
skal løses sammen med de af vores landmænd som ejer jorden i BNBO –
området. Stevns Kommune skal koordinere opgaven senest i 2022.
8. Bestyrelsen arbejder på at tilkøbe et større areal til vandværket. Da vi i nær
fremtid får behov for nyt slam-bassin (procesvand), samt en evt. udvidelse af
bygningsmassen til afkalkningsanlæg mm.
9. Vandværkets filter er tæt på max kapacitet, med lidt omplacering kan vi får
plads til et filter mere, denne opgave bør udføres senest i 2022.
10.Vores vandmålere skal udskiftes senest i 2023. Denne udskiftning
gennemfører vi i 2021, da de ny elektroniske målere kan ”lytte på rørene” og
derved kan vi finde lækager langt tidligere.

11.Vores vandkvalitet har hele året været god. Fluorid-indholdet i det sydlige
Stevns er højt, men vi ligger under grænseværdien.
12. Vores økonomiske tilstand er god, dog skal vi huske at vi i fremtiden skal
bruge penge til nye investeringer. Bestyrelsen har derfor valgt at hæve den
årlige afgift, dette vil fremgå af budgettet for 2021.
13. Lyderslev vandværk er medlem af en erfagruppe, bestående af Frøslev –
Havnelev – Rødvig – Hellested - Arnøje. I dette forum har der i 2020 ingen
møder været afholdt.
14. Bestyrelsen har i 2020 haft 3 bestyrelsesmøder.
15.Lyderslev vandværk er medlem af Stevns Vandråd. Der har ingen møder været
afholdt.
16. Til sidst vil jeg takke vandværkspasser, bestyrelsesmedlemmer og
bilagskonsulter, samt Anders Nøhr for deres brave og vedholdende indsats i
2020.

