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Formandens beretning for året 2017 

Som kassemesteren sikkert kommer ind på, er der sket et fald i antal leverede kubikmeter fra 
vandværket. 

Det skyldes primært at byens landmand har reduceret sit forbrug kraftigt. Reduktionen betyder at vi 
i 2017 samlet har leveret 2965 kubikmeter mod 4065 året før. 

Året har ellers været præget af flere skader. 

Allerførst kunne den gamle eternit ledningen fra Bækhusevej til Sct. Jørgensvej ikke holde 
længere. Der var en rørsprængning. Her besluttede bestyrelsen, at det nu var tiden inde moden                                                 
for fornyelse af denne meget gamle ledning. Det blev en bekostelig affære, hele 38.000 kr. plus 
moms. 

Senere blev der problemer med trykket i vandledningerne. Her var det en pressostat som var gået i 
stykker.  

Sidst konstaterede vor kassemester, at der var et ganske højt forbrug. Her var det en gammel 
uatoriseret tilkobling, der var gravet op af dyr, hvorved ledningen blev rykket over. Heldigvis kunne 
vores kassemester huske, at der i gamle dage havde været en vandledning ude på marken bag 
Andreas og Annika. Straks fandt kassemesteren et springvand, som omgående blev lukket.  

Da det nu var konstateret, at der var en vandledning, som ikke blev benyttet, var det nødvendigt at 
finde hvor denne ledning var tilkoblet systemet, så den kunne afkobles. Både af hensyn til risikoen 
for forurening men også for at sikrere sig imod gentagelser. Også dette arbejde blev en stor 
omkostning på ca. 12.000,- kr. 

Som besluttet sidste år, har vi godkendt at HYTTEN kunne købe strøm fra vandværket. Der er 
opsat en bimåler men forbruget har været så lille, at det endnu ikke kan gøres op i penge. 

Bestyrelsen har holdt et ordinært møde, men i årets løb er der løbende kontakt mellem 
bestyrelsesmedlemmerne. Der er udsendt referat fra bestyrelsesmødet, hvor det bl.a. omtales, at 
vi har besluttet os af besparelsesmæssige grunde, at udmelde os af Dansk Vandværksforening. 
Udmeldelsen blev desværre sendt så sent, at vi ifølge medlemskabet er forpligtigede til at være 
medlem også i 2018.  

Vandkvaliteten. 

Vort vand er generelt af god kvalitet. Sidste vandprøve viste imidlertid, at der var behov for ekstra 
skylning af vore filtre. Efterfølgende har det vist sig, at en ventil har været i stykker, så kun det ene 
af to filtre blev skyllet rene. Det medført enkelte klager over dårlig smag og lidt grumset vand. 
Vandet har ikke været bakteriologisk forurenet. Samtidig var en kompressor gået i stykker, hvilket 
forårsagede at vandet ikke blev iltet, hvad der fremkaldte en smag af jern. Fejlene er nu udbedret 
og vandet har igen den høje kvalitet som vi forudsætter. 



I årets løb har der været meget skriveri om pesticider i vandet. Vi har naturligvis bestilt en analyse 
af evt. indhold af det ”nye” pesticide. Denne analyse vil ske i forbindelse med den almindelige 
analyse. 

Når vi er ved analyser, er det efter indsigelse overfor kommunen fra bestyrelsens side lykkedes, at 
få reduceret kravene til antallet af analyser, Vi har ligeledes tilsluttet os et forslag fra et andet 
vandværk om at indhente samlet tilbud på fremtidige analyser. 

De to efterfølgende punkter på dagsordene vedr.vil jeg redegøre for under behandlingen af disse 
punkter. 

Sluttelig vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde i årets løb, igen i år vil vi særligt takke 
William for hans meget aktive deltagelse i alt arbejdet omkring vandværkets administration, drift og 
vedligeholdelse, vi har besluttet at indkøbe 6 flasker god rødvin som tak for hans store og 
værdifulde indsats. 

 


