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   Beretning til VANDVÆRKETS ordinære generalforsamling 

 onsdag den 10. juni 2020 kl. 19.30 
 i "GEV Huset” på Tårnvej 24 (i kantinen). 
 
 
Velkommen til Grindsted Vandværks ordinære generalforsamling 2020, som vil være præ-

get af, at hele landet har været mere eller mindre lagt ned i ca. 3 måneder af Corona-virus 

eller som den også kaldes ”Covid-19”. Oprindelig annoncerede vi generalforsamlingen af-

holdt onsdag den 25. marts i år, men på grund af de indførte restriktioner om, at man ikke 

måtte forsamles mere end max. 10 personer, så vi os nødsaget til at aflyse og udskyde ge-

neralforsamlingen til afholdelse på et senere tidspunkt. Da vi så kunne fornemme, at regler-

ne ville blive lempet efter den 8. juni, således man forventeligt ville kunne mødes mellem 30 

og 50 personer, valgte vi at indkalde til ordinær generalforsamling her i dag, onsdag den 10. 

juni. Såvel i den oprindelige annoncering som i annonceringen af dagens generalforsamling 

har vi for en sikkerheds skyld bedt om tilmelding på mail. For at gøre tiden vi er sammen så 

kort som mulig, har vi desuden valgt at afgive en meget kort beretning og en meget kort 

fremlæggelse af regnskabet for 2019, hvor vi specielt vil have fokus på forskelle i forhold til 

sidste år og på ændringer i opstilling i forhold til tidligere år. Så i stedet for at komme med en 

forlods omfattende INFO om tiden siden sidste generalforsamling, vil vi i stedet have fokus 

på at besvare eventuelle spørgsmål. Desuden har vi jo et mere omfattende punkt på dags-

ordenen om den planlagte fusion med GEV. Planerne om denne fusion blev i øvrigt behand-

let og vedtaget under ”indkomne forslag” på sidste års generalforsamling, hvor 19 stemte for 

og 1 imod. 

 

Prisstigning i 2020. 

Som jeg nævnte på sidste års generalforsamling, gennemførte vi en mindre prisstigning i 

forbindelse med vedtagelsen af 2019 budgettet. Vi har også justeret prisen op i forbindelse 

med vedtagelsen af 2020 budgettet. Stigningerne de tidligere år, og også stigningen i 2020 

har været nødvendig for at kunne finansiere de store investeringer i at opdele forsyningsnet-

tet i 4 lukkede forsyningssystemer, og i at færdiggøre opsætningen af de ca. 550 fjernaflæ-

ste vandmålere i det åbne land. Vi skal også i år have opsat 5 målerbrønde vedr. sektione-

ringen af forsyningsnettet, således vi ret præcist kan indkredse og udbedre lækager i led-

ningsnettet. I 2019 landede vi på 10,3% i ledningstab. Det skulle helst have været under 

10%, da tab over 10% medfører en ekstra afgift. Det vedtagne budget for 2020 medførte en 
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stigning her pr. 1. januar 2020 på kr. 1,10 + moms pr. tappet m3 vand. Det betyder at prisen 

stiger fra kr. 5,00 til kr. 6,38 (incl. moms) pr. tappet m3 vand. Hvad betyder det så for en 

standard familie på 2 voksne og 2 børn? De vil statistisk have et forbrug på 130 m3 årligt, og 

dermed vil merudgiften til det rene drikkevand, for en sådan familie, blive kr. 179,40 i 2020 i 

forhold til udgiften i 2019. 

 

Forurening af undergrunden i Grindsted. 

Så vil jeg godt komme meget lidt ind på Grindsted forureningen. I den planlagte beretning til 

den annoncerede generalforsamling den 25. marts i år kunne vi konstatere, at der ikke var 

sket det helt store siden sidste generalforsamling. Folketingsvalget medførte jo, at der ikke 

mere snakkes om at nedlægge regionerne. I marts måned arbejdede Regionen stadig på en  

analyse af, hvorvidt der kunne måles forurenings relaterede sygdomme hos Grindsted bor-

gerne. Resultatet af denne analyse er blevet udsat ad flere omgange, da der har været pro-

blemer med at fremskaffe de relevante data. Analysearbejdet skulle have været klar før 

sommerferien 2019, men det skete først den 13. maj i år, hvor Region Syddanmark kunne 

invitere til et online borgemøde, hvor man kunne fremlægge resultaterne af sundhedsunder-

søgelsen af Grindsted. Det var en stor lettelse, at analyseresultaterne kunne gøre de mange 

myter om forureningsrelaterede sygdomme til skamme. Disse myter har uden tvivl medført, 

at nogle tilflyttere borgere til kommunen har fravalgt Grindsted som bosætningssted. Nu må 

det så være tid til at fokusere mere på en række positive sider af Grindsted, som så gør at 

det er her, man ønsker at bosætte sig. 

 

Region Syddanmark har også arbejdet på at etablere et midlertidigt oprensningsanlæg til 

opsamling af bl.a. Vinylklorid ved Grindsted Å. Såfremt det kommer til at fungere, er planen, 

at der så senere vil blive etableret en permanent afværgeindsats, som så nok skal behandle 

store vandmængder i mange år fremover. I har måske undret jer over en række nye borin-

ger i sæt af 3, fra Tronsøen og ned til åen. Det er regionen, der har lavet disse boringer i 3 

forskellige dybder hvert sted, således der kan indsamles data om forureningens vandring, i 

de forskellige jorddybder, fra fabriksgrunden og ned til åen.  

 

Som bekendt sker vores indvinding af vand i en helt anden retning - væk fra forureningen.   
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STATISTIK. 

Nedbørsmængden i 2019 var en del større end i 2018 nemlig 1.192 mm. mod 804 mm. i 

2018. Nedbøren i 2019 lå i øvrigt også en del over gennemsnittet. Set over perioden fra 

1974 – 2019 har nedbørsmængden gennemsnitligt været på 1.018 mm. årligt. Sammen-

lignet med sidste år er grundvandsspejlet i kildefelt I steget med 70 cm..  

 

Da vi har fået en del nye hovedledninger i det forgangne år, er den gennemsnitlige alder på 

ledningsnettet faldet fra 29,9 år til 22,2 år. De ældste ledninger er fra 1950. 

 

AFSLUTNING. 

Jeg vil gerne afslutte denne korte beretning med at rette en tak til de ansatte i driften og 

ADM., for den ydede indsats i 2019, herunder en særlig tak til vores direktør, René Heisel-

berg Gier, for samarbejdet med bestyrelsen i det forgangne år.  

 

Jeg vil også godt rette en tak til bestyrelsen for EL- & VARMEVÆRKET, for samarbejdet 

omkring løsningen af fællesopgaver i det forgangne år, herunder specielt samarbejdet om-

kring fusionsplanerne. 

 

Endelig vil jeg gerne takke mine kollegaer i bestyrelsen for et godt og årelangt samarbejde 

omkring løsningen af vandværksopgaver. I fremtiden forventes disse opgaver løst i det nye 

fællesskab under GEV. 

 

Grindsted, den 9. juni 2020 
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