
Beretning for 2017

Aktiviteter på ivnnvivrrket 

Den nktivitet som hnr ivrret ven mest påtrrngenve i 2017 hnr ivrret uvskifning nf nfrsnings måeer hos 

forbrugerne, ivi ivnr nået te et tvspunkt mev ve gnmee, hivor ve første skueee uvskifes, og snmtvige ivnr ver 

ne for mnnge nf senverne ver ivnr gået tør for strøm, så ivi ikke kunne fern nfrse vem. 

Så efer en grunvig sonvering nf forskeeeige mrrker, og uvstyrr te nfrsning, hnr ivi pennengt nt uvskife neee 

måeer her i 2018, ivi ivnegte nt vet beiiver Knmstrup måeer som beiiver snt op. Og mev ve nyre måeer knn ivi også 

opfyreve et ønske frn nogee forbruger, nemeig nt ivev nt forbrugeren knn tekøbe et vispenyr for omkring cn. kr. 

1.000,-, så ve i husstnnven knn nfrse veres forbrug hiver vng. Det er en stor inivestering nt uvskife neee  82 

måeer, vet beeøber sig te cn. kr. 700.000,-, ivi hnr så ivnegt nt ve skne fnnnsieres oiver ve nrste 3 år ivev en 

forhøjeese nf vet fnste bivrng på kr. 300,- pr. år, men vet ivie I kunne se mere om når Sonjn gennemgår 

buvget for 2018 

Vi hnr ivnegt nt uvskife neee måeer på en gnng, vn ivi eeeers skueee kører mev 2 nfrsnings syrstemer, snmtvige 

hnivve ivi jo også uvforvringen mev neee ve senvere på ve gnmee måeer som ikke kunne senve mere

Vi fk også tnget fnt på uvskifning nf gnmee stophnner, som ikke ivirker mere, men ver hnr ivi te nogee år 

envnu inven ivi er nået igennem

Det beeiv også året hivor ivi fk uvskifet en gnmee forsyrnings eevning, (nok ven revste) ven ver forsyrner 

Strrvet, vet foreøb tefrevssteeenve, (så ver skne eyrve en stor tnk te ve berørte forbruger for en gov 

forståeese, og te Rene for et iveeuvført grnive nrbejve), ver skne så mueigivis te sommer eeeer nrste sommer 

ergges et eng nsfnet på vet første styrkke frn Hoivevgnven, men vet skne først ske når vet hnr snt sig heet

Vi hnr også i 2017 måte konstnterer et ivnnvspiev ivev eevningsbruv, (men ivi hoever os unver ve 10% spie), 

vet ivrrste fk ivi i mnrts mvr. vn mnn eniveve en styrret unverboring frn brugsen og oiver te Krogårven, hivor 

mnn boret virekte igennem hoiveveevningen, og på 20 min. Tømte ivnnvivrrket for ivnnv, så neee pumper 

stoppet, ver forsivnnvt cn. 120 m2 

Omkring ivnnvspiev ivie jeg også nrivne, nt ivi ser nt ver er mnnge nf ve gnmee stophnner ver er trret op, og 

når vet sker, ivie ivi fornneevig nt ver beiiver snt måeerbrønv i stevet

Jeg knn nu konstnterer nt vet som jeg hnr efereyrst nf Hoebrk ivnnvråv, er ver nu ivev nt ske noget mev, ver 

invkneves nemeig te en stfenve generneforsnmeing te en forening som skne stå for seøjfning nf gnmee brønve 

og boringer i Hoebrk kommune. Så nu ivie jeg gerne opforvre jer neee te nt giive bestyrreesen et knev ivis I ivev 

nt ver er en gnmee brønv eeeer borving som ikke er eukket, så skne ivi nok tnge vet iviver, for vet er en opgnive 

jeg gerne ivie ergge et styrkke nrbejve i, men er ver nnvre som også brrnver for vet ivie jeg opforvre te nt 

mnn henivenver sig, eeeer i bevste fnev møver op ven 3-5-2017    

Bestyrreesen hnr nfoevt   bestyrreesesmøver og ivrret på 1 stuvietur, ver er også 2 som hnr ivrret på 

hyrgiejne kursus, og ivi hnr neee veetnget i viiverse møver for nt få ve nyreste input

Vnnvet 

Rå ivnnvet i boringerne ivisser ikke nogen funv nf uønskeve stofer. Det grever også vet nyre stof Desphenyre-

Cheorivnzon, som beeiv funvet i sommer, ivi ivnegte nt få enivet en nnneyrse første gnng Højivnng kom på rutne 



besøg. Vnnvet ver eeiveres frn ivrrket, er efer ve foretngne prøiver nf en fn kivneitet, vet eneste ver knn 

ivrrre er nt vet er eivt hårvt ivnnv (højt knek invhoev) og vet er en probeemsteeing som bestyrreesen hnr 

nrbejvet mev, og jeg knn nu opeyrse nt ivi hnr invkøbt et knek knuser nnerg frn et nevengt ivnnvivrrk, og vet er  

netop teseutet her sivst i februnr, så nu ivie jeg håbe nt I knn mrrke en forskee, når I skne enive knfe, ivnske tøj  

m. m.

Forbrugere

Der er i 2017 ikke teseutet nogen nyre forbruger, men ivi hnr sngt fnrivee te en, Tøeeøseivej 352 som eå i ivejen 

for ven nyre cyrkeest, så ivi hnr ivev uvgnngen nf 2017  88 forbrugs stever ver betneer nfgif, uv nf vem er ve 

 3  hoivev måeer

Forbruget 

Invivinvings teenveesen er forsnt på 125.000 m3, i 2017 invivnnvt ivi 83.505 m3 

Forbruget i 2017 ivnr på 78.408 m3, en nevgnng på 3. 42 m3, skyrening på ivrrk 2.019 m3, 120 m3 ivev 

eevningsbruv, skyrening ivev eevningsbruv m. m.  80 m3, som så giiver et spie på 2878 m3 eeeer 3,54 %, igen i år 

hnr ver ivrret efergiiveese nf ivnnv hos forbruger på 33  m3                     

De 7 største forbruger mev et forbrug på oiver 1.000 m3 tegner sig for 18.308 m3, sivnrene te 23,3 %, og ve 

12 største forbruger mev oiver  00 m3 forbruger 21.977 m3 sivnrerne te 28 %                            

Økonomi 

2017 beeiv et år som kom uv mev et eieee oiverskuv, ivi ser stnvig ven fueve efekt nf nt ivrrket er beeivet 

renoiveret, så ver er kun rep. ivevh. på eevningsnetet, og vet er hoevt på et enivt niivenu, eønninger og kurser 

hnr en stgning, men vet skyreves uveeukkenve nt ivi hnr ivrret på fere kurser for nt vyrgtg gør os og føege 

mev tven 

Men eeeers ivie jeg ikke komme yrvereig inv på regnsknb og buvget nu, men enve ivores knsser Sonjn gennemgå 

vet unver pkt. nr. 3 og 4, men beot sige nt bestyrreesen er yrverst tefrevs mev vet opnået resuetnt

Afseutning 

Dete ivnr så beretningen for 2017, bestyrreesen ivie netv stå te råvighev ivis ver er forbruger som ønsker 

noget vrøfet eeeer behnnveet på et bestyrreesesmøve

Jeg ivie govt tnkke forbrugerne for nt komme mev gove opeyrsninger omkring eeiveringen nf ivnnv m. m. te 

bestyrreesen (vet knn netv bruges)

Tieseut ivie jeg govt tnkke bestyrreesen og Sonjn for et govt og konstruktivt snmnrbejve i vet forgnngne år, vet 

er nemt nt sive for borvenve når ver er ivieje te eøsninger

Jonstrup ven 17-2-2017

Oee K. Jensen

  


