
Referat af Generalforsamling Løjt Kirkeby Vandværk 26-8-2020 

 

1. Valg af dirigent:  Thorkild Bennetzen 

2. Formandens beretning for regnskabsåret 2019  

 Løjt Kirkeby vandværk har haft en tilgang af 8 nye forbrugere. Vandværket har pumpet     

139864m3 ud fra vandværket deraf har vi solgt 8345 m3 til andet vandværk og 127758 m3 til 

egne forbrugere. Det giver et spild på 3761m3 i % er det 2,86%. Vi må have et spild på 10% 

2,86% spild er ikke meget, men for meget. Derfor har bestyrelsen som forsøg udskiftet 200 

målere til en model der har indbygget støjdetektor til at lytte sig til utætheder. 

Vi er lige blevet kontaktet af Kamstrup som mener vi har 2 mulige utætheder inden måleren. 

Som en del terrorsikringen har fået monteret lågesikring på alle boringer og målerbrønde. For 

at kunne overvåge vores boringer har vi fået monteret niveau målere i alle boringer. 

For at dette kunne lade sig gøre måtte vi skyde nye ledninger over til vandværkets område på 

Hundeklem. 

Nødforsyningen til Aabenraa og Genner er nu færdig og dette har vi alle haft god gavn af. 

Genner har fået vand fra Løjt da de skulle renovere deres vandværk og Bodum fik vand fra 

Aabenraa, da vi havde rørbrud i Løjt.  

Vandværket har på Bodumvej koblet alle forbrugere over på forsyningsledningen til Bodum i 

stedet for den gamle ledning der lå bag husene. 

Vandledningen på Trintoft er ændret til en større dimension og i rundkørslen er der ligeledes 

flyttet vandledninger. 

 

 

På vandværket har vi fået udskiftet filtermasse på et af filterne og udskiftet en skyllepumpe til    

rensning af fileterne. For at kunne overvåge vores produktion af vandet har vi lige fået 

monteret tubiditetsmåler og iltmåler. Dette for at kunne overvåge filternes tilstand og 

hurtigere finde ud af at der er noget i vejen. 

Der har været 135 forespørgsler på LER oplysninger. 

Vi har i forbindelse med de nye regler for ledningsregistrering anskaffet et GPS 

opmålingsudstyr til kr. 100.000.  

At det er vigtigt med korrekt opmåling fandt vi ud af i Bodum på Hedelykke hvor Svane 

Entreprise gravede en vandledning over der ikke var på kortet. Pris kr. 25.000,- 



Samtidig fandt vi en måler der aldrig har været registreret. Det var Arwos der gerne ville have 

nedlagt en måler i deres pumpebrønd på Hedelykke 

Dette var et held for vandværket idet det var gamle jernrør som var rustet op med 

dertilhørende vandspild. Arwos betalte det hele 

 

 

Af nye tiltag er vandværket i gang med montering af antenner skjult i flagstænger i Bodum, på 

forsamlingshuset og 2 steder i Barsmark. 

Dette gør vi for at forberede os på de nye EU regler for forbrugsmåling. 

Reglerne gælder ikke på nuværende tidspunkt men det kommer. 

Vandværket vil undersøge hvor mange af vores hovedstophaner der virker og udskifte defekte. 

Specielt Bodum vil vi fokusere på stophaner og rørføring. 

Vandværket er i gang med at etablerer vandledning på Visøvej hvor kommunen er ved at 

byggemodne området. 

På Barsøvænget er boligforeningen ved at forberede byggeri at x boliger. 

På Brunbjergparken har der været forespørgsel på byggeri af boliger på storparcelen. 

I forbindelse med byfornyelse og kloakering har vi lagt nye rør på Nørregade og Kirkepladsen 

og sidst på året skal ledningen på Gildegade flyttes pga gravemaskiner ( Arwos betaler) 

godkendt. 

3. Revideret regnskab fremlagt af Børge (næstformand) godkendt uden spørgsmål. 

4. Budget for det/de kommende år.: fremlagt af Børge (næstformand)                                                                                      

- Godkendt.                                                               

5. Indkomne forslag: der var ikke nogen. 

6. Valg af Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:           

- På valg til bestyrelse er Michael, Stefan og Børge, alle modtog genvalg og uden 

modstand genvalgt. 

- Suppleanter: der blev Kim Knudsen valgt ind samt Kai Frenzel, der var ikke andre der 

stillet op. 

7. Valg af revisionsselskab:  vandværket foreslår at fortsætte med de nuværende 

Revisionscentret. De blev vedtaget til at fortsætte.  

8. Eventuelt: 

- Der blev spurgt om vi ikke kunne få en mere opdateret hjemmeside. (info om mærke 

datoer og info generelt) 

- Om muligheden for eventuelt at indkalde til generalforsamling via sms. 

 

 


