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Efter et lidt tumult agtigt år i 2016 fandt vi heldigvis sporet igen 2017. 

Det har været nemt at være formand eller bestyrelsesmedlem i 2017, da alt er kørt som det skal uden 
nedbrud og lign. Jeg mener kun vandet har været afbrudt 2 gange i år, en gang for udskiftning af en ventil 
og en gang ved en graveskade. Og begge blev hurtigt udbedret, og ikke mange opdagede det. 

Vi har været til møde med alle de andre vandværker i lokal området, da Vodskov Vandværk havde foreslået 
at lave et tættere samarbejde. Dette var der dog ikke flertal for da de fleste havde samarbejde med deres 
naboværker i forvejen. Vi har jo som alle ved en ledning til Grindsted vandværk der kan forsyne os ved 
reparation på værket eller forurening. 

Vi har i årets løb oppumpet ca. 10000 m3 hvilket er noget lavere end sidste år som var på 15600 m3 .  Dog 
har vi købt en hel mere fra Grindsted, så vi har mistanke om at en ventil har stået åben til Grindsteds net. 
Vi bliver mere og mere økonomisk udfordret af generelt faldende op pumpninger, derfor har vi i årets løb 
snakket en del om hvordan vi kan øge indtjeningen. Dette er en vanskelig udfordring, da alle jo spare mere 
og mere på vandet i den private husstand, og vejret ikke ligefrem gør havevanding nødvendig. Vi har i året 
haft mange forslag oppe og vende om dette, og forventer at vi finder en løsning om fremtidens vej snarest. 

Som en ny event, har Helgstrand Dressage afholdt et kæmpe ride stævne kaldet Equitour. Til dette har vi 
leveret vand til deres baner samt alle hestene, ca 300. Dette er sket fra Grindsted værket og dette er også 
med til at gøre mængden større. 

Kommunen har nedlagt samarbejdet med vandforsyning til åbent land, da kommunen ikke længere må 
have økonomi blandet sammen med private virksomheder.. Dette gør at vi laver om i takstbladet, så det 
bliver dyrere at komme på, hvis man bor udenfor forsynings ledningen. 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen, for som sædvanlig at komme med masser af indput til vores møder. 
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