
Godt Nytår til andelshaverne i Stårup Vandværk 

Der blev udpumpet 32.330 m3 fra vandværket ud i forsygningsledningerne i perioden 1/10/17 

til 30/9/18 det målte forbrug hos andelshaverne var 31.019 m3, det giver en spildprocent på 

4,06% 

Af vedligeholdelse har der været flg.: Reperation af murstensfuger udvendigt, kalkning af 

vægge indvendigt på vandværket, samt udskiftning af låse i lågen ind til vandværket. 

Ved Mosbyvej 16 er der foretaget en professionel søgning efter stophanen og derefter nedsat 

en målerbrønd i stedet. Ved Mosbyvej 14 er der ligeledes sat en målerbrønd ned i stedet for 

en gl. stophane der ikke virkede mere og det samme er sket ved Mosbyvej 21. 

Som investering er der på Annebjerg Stræde udskiftet en gammel betonbrønd uden bund i 

(derfor var den ikke tæt for grundvand ) med en ny servicebrønd af plast, med bund og alulåg 

samt en ny tryknedreguleringsventil så vandtrykket ikke bliver for højt på Egebjergvej og 

Mosbyvej. 

Der skal udarbejdet et nyt kontrolprogram med skærpede krav til hvor og hvordan 

vandanalyserne skal tages i fremtiden. Samt en ny beredskabsplan for at afbøde risikoen for 

menneskers sundhed.  

Det er kommunen der træffer den endelige afgørelse om det kontrolprogram der gælder for 

vores vandværk og vi har endnu ikke hørt nærmere. 

Vi har også fået ordnet arbejdet med persondataforordning for Stårup Vandværk. 

Her i det nye år skal vi have etableret ny brønd mv på den nødforsyningsledning vi har til 

Højby Vandværk og vi skal ligeledes have det sidste på plads med nødforsyningsledningen til 

Nr. Asmindrup vandværk således at vi har to ringforbindelse i tilfælde af at der skulle opstå 

problemer og som Kommunen også gerne ser at vi har. 

Der er fortaget de lovpligtige vandanalyser: på vandværk og ledningsnet som er foretaget i 

april & november samt egen stikprøve kontrol som udføres jævnligt. 

Vandet er godt og har en hårdhed på 17pH dvs. (temmelig hård). 

På vores hjemmesider har vi lagt vandanalyserne fra vandværk & ledningsnettet på denne 

netadresse: https://www.stårupvandværk.dk  Hvis der er spørgsmål er vores mailadresse   

staarupvand@mail.dk 

Vedlagt oversigt over vandværkets/jeres ansvarsområde på ledningsnettet.          vend 

mailto:staarupvand@mail.dk


Generalforsamling afholdes torsdag d.14.marts 2019 på Højby Kro kl. 19.00 hvor der vil blive 

serveret 2 stykker smørrebrød, 1øl eller vand samt kaffe og kringle. 

Derfor vil vi gerne bede jer om at tilmelde jer enten på mail eller ved at ringe 

tlf.51272805 senest d. 8.marts. af hensyn til bestilling på kroen. Der kan kun tilmeldes 

max 2 pr. Husstand og kun andelshaver så derfor navn og adresse på tilmelding. 

Der vil være en påmindelse i Ugeavisen Odsherred d. 27.februar 2019 

På den ordinære generalforsamling er følgende dagsorden. 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

4. Budget for 2019 & takstblad for 2020 forelægges til godkendelse 

5. Behandling af indkomne forslag og godkendelse af vedtægter. 

6 .Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen: 

På valg er:  Formand Jens Jørgensen (modtager genvalg) 

             Bestyrelsesmedlem Erik Holst ( modtager genvalg)  

             Suppleant Niels Peter Andersen (modtager genvalg)  

             Suppleant Emil A. Nielsen (modtager genvalg) 

7. Valg af revisor & suppleant: 

Revisor Karsten Gjertsen (modtager genvalg)                                                 

       Suppleant Brian Andersen (modtager genvalg)  

8. Eventuelt. 

Bilag vedlagt: Revideret og godkendt regnskab for 2018 med budget for 2018 samt budget for 

2019. Godkendt takstblad for 2019 samt forslag for 2020.  

Nye vedtægter lægges på hjemmesiden.           

Husk at tage regnskabet og takstbladet med til generalforsamlingen          


