
Formandens beretning på Generalforsamlingen for Stjær Vandværk den 11. marts 2014 
 
Boringen i Bakkeskoven er nu i drift selvom vi stadig mangler den endelige (formelle) godkendelse fra 
Skanderborg Kommune. 
 
Året 2013 havde desværre et enkelt stort ledningsbrud under frosten sidste vinter. Vi kunne ikke se det 
udsivende vand, men da en vogn kørte ad markvejen bag Erik Tofts gård, blev der pludseligt ”blødt”, 
og så havde vi fundet bruddet. Bruddet medført at vi kom en smule over grænsen på 10% vandspild, så 
vi fik en lille ’strafafgift’. 
 
Vores egen hjemmeside – www.stjærvand.dk – er pt ikke ”oppe at køre”, men vi arbejder på sagen, så 
den igen kan blive et nyttigt instrument til at informere om nyt fra vandværket. Ligesom vi fortsat vil 
anvende Stjær Portalen – www.stjaer.net. 
  
Regnskabet som bliver gennemgået herefter viser et underskud på små DKK 130.000,-, hvilket ikke er 
tilfredsstillende. 
 
Vandværket overvejede spørgsmålet om fjernaflæste målere, og har spurgt borgerne/medlemmerne. Og 
den helt generelle mening har været, at disse må vente til værkets økonomi er ”på toppen igen”. 
 
Omkring årtusindeskiftet udpumpede vi ca. 48.000m3 vand til 302 husstande i Stjær svarende til ca. 
160m3 pr. husstand- i 2013 udpumpede vi ca. 39.000m3 vand til 392 husstande svarende til ca. 100m3 
pr. hustand! Det betyder, at der kommer færre penge i kassen, men at administration og vedligeholdelse 
alt andet lige er blevet dyrere. Under gennemgangen af Regnskab for 2013 og Budget for 2014 foreslår 
bestyrelsen derfor, at den faste afgift hæves til DKK 850,- og m3 prisen sættes op til DKK 8,-, så vi igen 
kan få ”overskud i kassen”. 
PS! Tænk lige på, at I for at ”aflevere” vandet til kloakken betaler DKK 26,- pr. m3 – så det koster 
stadig under 1/3 at købe vandet i forhold til at aflevere det! 
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