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Bestyrelsens beretning for 2021 

 Vi har en velfungerende bestyrelse. Anette kom ind som nyt 
medlem ved sidste generalforsamling. Desværre trak vores 
suppleant sig efterfølgende, så vi har kørt året igennem uden en 
suppleant. Heldigvis har vi ikke haft brug for en suppleant. 

2021 har været præget af nogle nye initiativer plus opsamling på 
konsekvenserne af, at Aarhus Kommune ikke kunne godkende 
vores takster for 2021. I den forbindelse blev det afklaret, at 
vores takster for 2019 og 2020 heller ikke var blevet godkendt. 
Der var blevet sendt et forkert takstblad til kommunen, hvorfor 
bestyrelsen opkrævede beløb efter et forkert takstblad. 

Da kommunen fik det rigtige takstblad kunne de ikke godkende 
taksterne. Der var to begrundelser for den manglende 
godkendelse. Dels har vi efter kommunens opfattelse en for stor 
formue dels var den faste afgift for høj i forhold til prisen pr. 
kubikmeter vand. Der er et ønske om, at den faste afgift max. 
udgør 40% af vandværkets indtægter. 

Efter dialog med kommunen blev der fundet en model for 
tilbagebetaling af det for meget opkrævede beløb i 2019, 2020 og 
2021. Det blev reguleret i forbindelse med opkrævningen for 1. 
kvartal 2022. Det resulterede i, at brugerne fik penge tilbage i 
stedet for at blive opkrævet penge. Det resulterede også i, at 
vandværket i 2021 fik et merforbrug på 1,2 mio. kr. som er 
dækket via vandværkets formue. Bestyrelsen forslag til takster 
for 2022 afspejler kommunens bemærkninger. Bestyrelsen 



foreslår at kubikmeterprisen hæves fra 5,00 kr. til 6,50 kr. plus 
moms og at den faste afgift sænkes fra 500 kr. til 400 kr. plus 
moms. Hertil kommer en fast afgift til staten på 6,37 kr. pr 
kubikmeter.  Det giver i alt 16,09 kr. pr kubikmeter inkl. moms. 
Aarhus vands samlede pris er 19,20 kr. pr kubikmeter inkl. moms. 
Derudover opkræver kommunen et vandafledningsbidrag på 
29,13 kr. pr kubikmeter inkl. moms. Bestyrelsens forventning er 
at vandregningen i 2022 bliver marginalt højere end det beløb 
der blev opkrævet i 2021 uden modregning af tilbagebetalingen. 

Bestyrelsen har arbejdet med at lave en beredskabsplan. 
Arbejdet er næsten færdigt. Planen er sendt til kommentering 
hos kommunen. Planen tager udgangspunkt i fysiske 
udfordringer. Derudover arbejder vi på at få lavet en 
nødforsyningstilkobling fra Aarhus Vands anlæg på Bispevej. I 
indeværende år vil vi desuden se på risikoen for hackerangreb. 

Vi har arbejdet med at være lidt mere synlig i lokalområdet. Vi 
har fået lavet en facebookside og fået opdateret vores 
hjemmeside. Vi har prøvet at få lidt flere til at møde frem til 
generalforsamlingen ved at byde på smørrebrød og en øl/vand. 
Muligvis får vi også lavet en reklamefinansieret brochure om 
vandværket. 

Udearealerne omkring vandværket får et ansigtsløft inden for 
den nærmeste fremtid. 

Vi har fortsat fokus på en løbende vedligeholdelse af 
ledningsnettet. Det næste større projekt vi går i gang med er 
udskiftning af gamle jernrør på Ormslevvej på strækningen fra 
365 og ned til rundkørslen. Den eksisterende vandledning ligger i 



2,5 – 3 meters dybde og er meget gammel. Vi vurderer derfor at 
det er rettidig omhu at få den udskiftet. Det vil nok medføre 
nogle gener dels for beboerne på strækningen dels for trafikken. 
Arbejdet forventer vi går i gang meget snart. I 2023 planlægger vi 
en tilsvarende udskiftning af gamle rør på Mondrupsvej. 

Der har for nyligt været omtale af vores bedragerisag i 
forbindelse med at Dion Brockdorff fik sin dom. Vandværkets tab 
på 350.000 kr. er afskrevet i regnskabet for 2021. Det lykkedes 
vandværket at få 520.000 kr. tilbage af de 870.000 kr. Dion blev 
dømt for at have snydt vandværket for. I forlængelse af 
bedragerisagen har vi indgået aftale med vores revision om en 
udvidet revision, så vi hurtigere bliver gjort opmærksom på evt. 
uregelmæssigheder plus at der altid skal være to underskrifter på 
regninger førend de kan betales. Som en konsekvens af den 
udvidede eksterne revision foreslår bestyrelsen at den interne 
revision afskaffes. 

Vores vand har fortsat en meget god kvalitet – resultaterne fra de 
løbende kontrolmålinger kan ses på vores hjemmeside. Vi 
oppumper knap 200.000 kubikmeter hvert år til knap 2000 
husstande. Tallet svinger lidt afhængig af, hvor tør sommeren er 
og i år måske også af et tørt forår. Der er andre og mere 
komplicerede regler vi skal overholde, hvis vi årligt udfakturerer 
for mere end 200.000 kubikmeter, så vi opfordrer forsat til, at 
man reducerer sit vandforbrug hvis muligt. 

 

Det var beretningen. Er der nogle spørgsmål?  


