
Års beretning for 2016. 

Vi har i år udpumpet 177 669 m3. og ud faktureret 169 209 m3    

Det giver et spild på 8 460 m3 og det giver en spild % på 4,76%. 

Det er foretaget alle de lovpligtige og nødvendige prøvetagninger og analyser og 

hvor der efterfølgende IKKE har været nogen bemærkninger. 

Resultaterne kan man se på hjemmesiden mitdrikkevand.dk. 

Der er i år lukket 4-5 markhaner og fjernet 5 måler pga nedbrydning, tvangsauktion, 

eller manglede betaling, men til gengæld er tilsluttet 2 nye andelshaver, Tage 

Simonsen, og Peder Gade. 

I årets løb har der været en par enkle mindre rør brud på ledningsnettet, og der er 

sat et par enkle nye måle brønd. Ellers har der ikke været de store udgifter til 

vedligeholdelse. 

I årets løb er der holdt 6 bestyrelsesmøder. 2 Virksomhedsbesøg, en på Tofterup 

Vandværk og Fereo i Kolding. 4 mand har været til vandværksmesse i Fredericia, og 

Sven og eller jeg har deltaget i 3 forskellige kurser. 

En kursus var om Netværk en gangse uformel snak med andre vandværker om 

hvordan man takler spørgsmål og problemstillinger i dagligdagen. 

Anden kursus var om Fjernaflæsning her fik vi viden om hvordan udvikling er, 

indenfor fem forskellige vandmåler, og her kunne vi konstatere at valget på 

Kamstrup måler, for 4 år siden ikke har været forkert. 

Regnskab kursus og da er der sket nogle ændringer i forhold til sidste år. Det er 

sådan i dag at et vandværk skal drives efter ET HVILE I SIG SELV princip. DVS at årets 

resultat er lige med 0. Hvor der i sidste års regnskab er et overskud er der i år lavet 

et ny linje i noterne der hedder OVERDÆKNING. Så fremover er overskud lige med 

overdækning. I overdækning må man hensættes til senenere investeringer. Sven vil 

kom nærmere ind på det under regnskabets gennemgang. 

Derudover har Sven været med til nogen møder i Tønder vandråd. 

I 2016 har vi skiftet forsikringsselskab fra Top Danmark til Tryg som har lavet en 

aftale med vandværks forening til en mere specifik forsikring tilpasset vandværkerne 

og ti en lidt billigere præmie. Endvidere er der indgået en ny prisaftale med Eurofins 

for udtagning og analyse af vandprøvene. Også her er der sparet lidt.  



Efter at bestyrelsen på sidste års general forsamlingen har fået grøn lys til 

opførelsen af ny Vandværk har et udvalg på 3 mænd, Brian, Sven, og jeg indled 

forhandlinger med Silhorko som har afgivet den billigste tilbud og fik opgaven til 

total Enterprise. Silhorko søgte om tilladelse hos kommunen, en landzonetilladelse, 

så gik 2 måneder, og en byggetilladelse og da gik kun 3 dage. Her skal kommunen 

have stor ros for at de nok kan arbejde hurtig! Samtidig har vi søgt om en kommune 

garanti for et få en finansiering i Kommune kredit. 

Da vi fik alle tilladelser og godkendelser, sådan hak i hak fra sidt i juni ti først i juli, 

kunne vi komme i gang den 7-7 hvor vi har inviteret Bo Jessen som med en del af 

bestyrelsen foretog det første spadestik. 

Den 17 august blev der holdt rejsegilde i højt solskinsvejr, og netop med vejret har vi 

været enorm heldig i hele bygge perioden. 

Mens projektet har stået på er der afhold en 6 – 7 byggemøder hvor alt er blevet 

gennemgået, fra tidsplaner til materialevalg, fra tilvalg til fravalg. Fra el til økonomi. 

Simpelthen alt hvad man kan komme i tanke om. Da vi fra bestyrelsen, med Brian 

som projektleder har en yderst kompetent person som har brugt rigtig mange timer 

på, at få alle bestyrelses/ vandværkets ønsker og betingelser opfyld. 

Derudover har Sven haft løbende kontakt med de forskellige håndværker sådan at vi 

hele tiden har en finger på pulsen. 

I og med at vi i bestyrelsen har valgt selv at stå for byggeriet har vi sparet en 

betydelig sum penge. (ingeniør – konsulent bistand) 

Netop økonomien i projektet har været vigtig for os, at vi i dag står med et nyt 

vandværk uden at vi skal hæve kubikmeter prisen, eller fastafgift på nuværende 

tidspunkt. 

Finansiering er baseret på et lån i kommune kredit, på 3,5 milj. Med en rente på 1,34 

% plus en 0,5 % i provisionsgaranti og en løbetid på 25 år. Resten er selvfinansiering 

med de midler som vandværket har opsparet i  de forgangne mange år. Hertil vil der 

komme nogle udgifter i 2017 ti bl. andet ny stige rør, engangsudgift til Sydenergi for 

en størrere FOR Sikring, nedbrydning af de gamle vandværk, reetablering af 

terrænet, og opsætning af hegn. 

Når nu hele tidsplanen holder, kan vi om 3-4 måneder forhåbentlig begynde at 

pumpe vandet ud fra det nye værk, hvorefter der i løbet af sommeren vil bliver 

holdt et åbent hus arrangement med indvielse af det nye vandværk. 



Så vil jeg afslutte med at takke vores leverandører og samarbejdspartner og en 

særlig Tak til resten af bestyrelsen for det gode samarbejde i det forgangne år. 

 

Marcel Te Brake 

 


