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Bestyrelsens beretning for året 2011.     

 

For at kontrollere vandets kvalitet, tager Eurofins i løbet af året seks prøver.  

Ved rutinemæssige prøver d. 3/5 på afgang vandværk og på ledningsnettet blev der fundet én 

Coliform bakterie - ikke at forveksle med fækale coli bakterier. Der er ikke konstateret E. coli. i 

vandet. Ved en omprøve d. 5/9 blev der ikke fundet nogen coliforme og Kommunen har derfor ikke 

fundet grund til at foretage sig yderligere i denne sag. Sundhedsstyrelsen, Kommunen og 

Embedslægen får kopi af prøveresultaterne.  

Alle øvrige fire prøver der er taget i årets løb, viser at vandet er af tilfredsstillende kvalitet.  

 

På Vandværket er trykforøgerpumpen på elverodledninger udskiftet til trykstyret pumpe, hvilket 

forventes at give et beskedent reduktion i elforbruget. Samtidig er måleren på elverodledningen 

skiftet til en mere pålidelig en Siemens flowmåler. 

Kompressoren, der giver trykluft til den automatiske styring af skylleventilerne, er udskiftet og nu 

med automatisk vandudlader. 

El-tavlen er blevet gennemgået, der er udført mindre ændringer og den er blevet termofotograferet 

for at afsløre løse og dermed varme forbindelser. 

Der er etableret regnvandsnedløbsbrønd og først i det nye år blev tagrenderne så opsat på 

vandværksbygningen.     

 

Der blev udskiftet ca. 65 måler, deraf var halvdelen en stikprøvkontrol af et større parti på 262 styk. 

Stikprøven viste at disse målere er så gode, at resten af partiet må sidde i tre år inden næste kontrol. 

 

På ledningsnettet er der lavet de sædvanlige reparationer, især på grund af defekte stophaner og 

utætheder på stikledninger. De fleste acceptere, at der i disse tilfælde bliver etableret målerbrønde, 

men enkelte er utilfredse med, at deres måler skal flyttes ud i målerbrønden. Vi henholder os til 

regulativet og til den tidligere generalforsamlingsbeslutning, hvor det blev bestemt, at der ved 

reparationer af ledningsnet og stophaner etableres målerbrønde.  

 

Der er anlagt en ny forsyningsledning op gennem det grønne område i Æblehaven, i selve 

udstykningen er vi endnu ikke kommet i gang da man er meget forsinket med anlægsarbejdet. 

 

Vi har i 2011 udpumpet 45 051 m3 hvoraf der kun har været et spild på 8 %.  Vandværket skal 

betale afgift hvis spildet er større end 10 %.  

 

Der har i 2011 været afholdt 5 bestyrelsesmøder og en del af bestyrelsen var i september på 

vandværksforenings leverandør udstilling.  

  

Jørgen Henrik har på Vandværkets vegne deltaget i møderne i Vandrådet, der er kontaktforum for 

vandværker i Nordfyns Kommune .  

 

Sidste år blev det vedtaget at bestyrelsen skulle arbejde for at aflæsningstidspunktet blev flyttet til 

f.eks. 1. november, men Vandcenter Syd forlanger, at der skal ske en måleraflæsning pr. 1/1 og de 

vil oven i købet sende deres egne aflæsningskort ud, idet de ikke, som kommunen gjorde, vil 

modtage aflæsningstallene fra Vandværkerne. Bestyrelsen vil forsat arbejde for at finde en fornuftig 

løsning. 

 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og regnskabsføreren for et behageligt samarbejde i årets løb. 
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BUDGET  2012 

Investeringer udover det fremlagte budget. 

 

Opsætning af tagrender som besluttet i 2010 og udført primo 2012 ( ca. 20.000). 

 

Udskiftning af en del af hegnet omkring værket. (ca.22.000) 

 

 

Der skal ske udskiftning af et mindre antal målere i 2012 og i årerne derefter. 

 

Bestyrelsen vil lave en kritisk gennemgang af vandværket og eventuelt sammen med en konsulent 

lave en handlingsplan for investeringer med det formål at forbedre sikkerheden af driften og vandets 

kvalitet. Resultatet vil blive forlagt på førstkommende generalforsamling. 
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