
 
                                        Begtrup Vig Vandværk 
 
Bestyrelsens beretning for år 2021. 
 
 
Igen i år vil vi lægge beretningen ind på vores hjemmeside, som er www.begtrupvigvand.dk., så alle 
kan læses den her også selv om man ikke har deltaget i generalforsamlingen. 
 
Hermed beretningen for det forløbne år: 
 
1. Medlemstal: 2021: 586 (+17) 
                         2022: 591, heraf er der 3 grunde, der betaler 125kr./år og 5 markhaner. 
Vi forventer stadig i de kommende år en stor stigning af medlemmer, idet der er mange ubebyggede 
grunde inden for vores forsyningsområde. Endvidere er der som nævnt i sidste års beretning tale om 
en udstykning af ca. 34 grunde i et område før Eg. 
 
2. Vandforbruget for 2021 har været på 41.056 m3, heraf aftager Isgård13.716 m3 
    Vandspildet i 2021 er på 4.319 m3. Vi skal således betale vandafgift til staten for 213 m3 
 
3. Vandkvaliteten. 
     Bestyrelsen for Begtrup Vig Vandværk og bestyrelsen for Fællespumpestationen Skellerup 
Enge, hvor vi modtager vores vand fra har fokus på kontrol af vandkvaliteten både på selve 
pumpestationen, højdebeholdere samt hos forbrugere. Hertil kommer forsyningsselskabernes egne 
prøvetagninger. Vi følger det kontrolprogram, som vi har modtaget fra kommunen og som gælder 
perioden 2020-2024 og får analysefirmaet Eurofins til at foretage disse analyser. 
Vi har i det forløbne år ikke haft problemer med drikkevandskvaliteten, der fortsat er i top. 
På Begtrup Vig Vandværks hjemmeside og Fællespumpestationens Skellerup Enges hjemmeside 
kan man se resultaterne af de prøvetagninger, der er foretaget i det forløbne år. 
 
4. Driften. 
 
Vi arbejder fortsat med den løbende opdatering af det digitale ledningsnet, som er forudsætning for 
vore indberetninger til Lers database, så entrepenørerne kan hente oplysninger om ledningernes 
placering i.f.m. gravearbejde. Som noget nyt skal vi fremover indberette til Ler, hvis vi har 
graveskader på vores ledningsnet, ligesom vi hvert år skal indberette at man ingen graveskader har 
haft i foregående år. 
Vi har aftalt med firmaet Mal-tek, at de tager sig af disse indberetninger. 
Vi har i årets løb haft en graveskade i.f.m. med etablering af ledning og brønd til en ny forbruger. 
I den forbindelse blev en fiberledning fra Fibia gravet over og entrepenøren gjort ansvarlig for 
skaden. Det viser sig efterfølgende, at fibernetledningerne ikke alle steder ligger, hvor de er aftegnet 
på kortet. Det er i det hele taget svært at gå ud fra kortene over fibernettets placering, hvis vil undgå 
lignende skader fremover. Vi har med den begrundelse nægtet at betale for reperationen af den 
pågældende fiberledning og ser frem til mange lignende problemer i fremtiden. 
 
 5. Økonomi. 
 
På Begtrup Vig Vandværks hjemmeside kan man læse regnskabet for 2021. 
 
6. Takstbladet for 2022 er også fremlagt på hjemmesiden og godkendt af kommunen. 
 
7. Forsikringer. 



 
Vi har gennem Tryg Forsikring de sidste år tegnet en produkt- og erhvervsforsikring. 
 
8. Fællespumpestationen Skellerup Enge 
 
Vi har 2 repræsentanter i repræsentantskabet Mogens Lübker og Jørgen Christensen. 
 
Må jeg til sidst benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for et godt samarbejde og ønske alle vore 
forbrugere en god sommer. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Mogens Wind Lübker 
                                                                                                                formand 


