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VRADS VANDVÆRK Amba. 

 
Bestyrelsens beretning vedr. 2015/16 

 
Bestyrelsens beretning omfatter kortfattet orientering om: 

 Bestyrelsesmøder m.v. 

 Bestyrelsens sammensætning 

 Generelle oplysninger 

 Nye andelshavere 

 Vandanalyser og vandkvaliteten 

 Tilsyn med værket 

 Leveringen af vand 

 Den overordnede økonomi 

 Fremtidige indsatsområder 
 
Bestyrelsesmøder mv. 
Bestyrelsen har holdt 6 almindelige bestyrelsesmøder i løbet af det forgangne år. Konstitueringen skete 
umiddelbart efter generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsens sammensætning 
Bestyrelsen er uændret og består stadig af: 
Peter Martiny   Formand 
Einar Bernth   Næstformand 
Brian Andersen  Kasserer 
Jan Wubs   Medlem 
Britta Ovesen   Medlem 
Hanne Gustavussen  2. suppleant 
 
Generelle oplysninger 
• Ud fra grundvandskortlægningen (helligkopter overflyvninger) vi ved nu hvor vores vand kommer fra og 
hvor lang tid det tager at komme hen til boringerne. På sigt skal vi måske til at betale for at holde de 
nødvendige forsyningsområder fri for sprøjtegifte, gødskning o.l. 
 
• For at minimere risikoen for en evt. gentagelsen af forrige forureningen, har vi i samarbejde med Silkeborg 
Kommune gennemgået værket. Generelt mener Kommunen at vi har et godt lille vandværk og de fandt kun 
få forslag til forbedringer. Der blev udarbejdet en rapport, ud fra hvilken vi har hævet påfyldningstrakten, sat 
beskyttelse på af- og påfyldningsventiler, gennemgået hvordan man agere inden i værket, stoppet huller 
indtil værket, monteret et lukket vægskab til opbevaring af redskaber m.v.  
 
• Vi har haft lidt problemer med for meget okker og mangan oven på filtermaterialet og rykkede derfor 
Silhorkos serviceeftersyn frem til tidligere på året. Serviceteknikkeren konstaterede at beluftningen var 
utilstrækkeligt og slidt - ventilen var ikke fuld åben og der blev beluftet for lidt. – Men vi har desværre stadig 
problemet så vi har været nød til at gøre tilsvarende i år. 

• I årets løb har vi fået udbedret alle småhuller i alle de indvendige væggene og efterfølgende har vi, med 
stor hjælp af Niels Hall, fået kalket vægge, så Værket nu fremtræder meget flot, ordentligt og meget mere 
rent. 

• Vi havde helt tilbage i 1995 fået et forskud fra tidligere Them Kommune til at tilslutte 6 landejendomme på 

Løvevej, efter en del polemik, er beløbet er nu tilbagebetalt og vi har lavet en aftale med Silkeborg 

Kommune og Grædstrup Vandværk om at vi i fællesskab vil forsyne hele Løvevej ud fra devisen, det værk 

der er tættest forsyner!! Den nuværende kommunale forsyningsområdegrænsen skal derfor forstås plastisk. 

Vi håber til sidst at kunne nå hinanden og derved få etableret en nødforsyningsledning mellem de to værker. 

Dette samarbejde har endvidere bevirket at vi har måttet tilpasse vores forsyningsledningsindskud i 

takstblad, så det indbefatter de berørte ejendomme på Løvevej, og således vi at ikke får underskud på 

projektet. Ejendommene er blevet orienteret skriftligt, men ingen ønsker pt. at blive tilsluttet. 
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• Brian har lavet et stort og flot stykke arbejde med at få vores hjemmeside op at køre og samtidig har Brian 

udarbejde en ret omfattende investeringsplan/driftsbudget, hvor alle kommende udgifter er lagt ind i et stort 

regneark. Ud fra det kan vi hele tiden sikker os en tilstrækkelig likviditet og vi kan mere præcist tilpasse vores 

brugerbetaling og dermed takstbladet. 

• Einar tager sig stadig af aflæsninger, takstblade, indberetninger og af vandkemien, så også her er 
vandværket i virkelig gode hænder. 
 
• Jan aflæser vores målere hver 14. dag, så vi kan tjekke om der evt. er uregelmæssigheder, der skal 
handles på og er med til forskellige praktiske ting. 
 
• Gerold har hjulpet til hvor der var brug for det! 
 
• Peter, indkalder til møder, sørger for påfyldning af filtre og er ansvarlig for hygiejnen og driften på værket.  
 
• Vi har for første gang, i den tid jeg har været med i bestyrelsen, ikke kunnet blive enige om et punkt, nemlig 
punktet angående Grandervand og vi måtte derfor gribe til en afstemning, der resulterede i at vi i 
indkaldelsen til generalforsamlingen under punkt 7 ville orientere om Grander Vandvitalisering og 
efterfølgende afholder en vejledende afstemning om hvor mange der ønskede et anlæg og hvor mange der 
ikke ønskede det. Ud fra denne tilkendegivelse ville vi så vurdere om der var baggrund for at arbejde videre 
med at indsamle oplysninger, gøre os overvejelser og efterfølgende vurdere konsekvenserne ved et evt. 
købe af et anlæg.  
Bestyrelsen har desværre efterfølgende måttet konstatere at punktet har medført stor splittelse blandt 
medlemmer og skabt meget uro. Vi har endog hørt at nogle medlemmer har mistænkt bestyrelsen for at ville 
beslutte at anskaffe et anlæg uden om generalforsamlingen, hvilket på ingen måde overhovedet har været 
nogens intention. Vi er endvidere blevet opfordret til at vurdere om Gerold, der ganske vist har indlagt vand 
på ejendommen på Vestervang, men endnu ikke er forbruger eller betaler det årligt medlemsgebyr på 1500 
kr. kan være lovligt medlem af bestyrelsen. Vi har måttet rådføre os hos Danske Vandværkers juridiske 
rådgiver. Dette har resulteret i at vi har måttet meddele Gerold at han ikke længere er medlem af 
bestyrelsen, hvilket vi er meget kede af for det er jo sandsynligvis kun et spørgsmål om tid før Gerold igen 
kan være med!! Vores 1. suppleant Britta Ovesen, er efterfølgende trådt ind i Gerolds sted for resten af 
Gerolds tid – altså et år mere, og Britta har allerede kastet sig ind i bestyrelsen med megen entusiasme og 
engagement. Bestyrelsen er endvidere bekymret for at diskussionen om Grander vand kan bidrage til at 
byen bliver delt i to lejre, hvilket vi på ingen måde vil bidrage til. Vi har en meget velfungerende bestyrelsen 
og vi vil meget nødig miste Brian eller Einar fordi andre gerne vil præge bestyrelsen i en bestemt personlig 
retning. Overvejelserne omkring Grandervand er blot en meget lille del af arbejdet og vi har langt vigtigere 
opgaver at varetage i fremtiden!!!! Så derfor har bestyrelsen efterfølgende enstemmigt besluttet at lægge 
overvejelser om at etablere et Grander- eller tilsvarende anlæg på hylden og finder derfor heller ikke nogen 
grund til at afholde en vejledende afstemning. Bestyrelsen foreslår derfor at vi frafalder punkt 7 på 
dagsordenen!? 
 
Herudover har vi : 
• Udskiftet dæksler i vejen. 
• Endnu engang ændret på vores arbejdsprocedure for filterpåfyldning, samt tilpasset vores servicemanual 
så vi nu tror på at den nu fungere optimalt 
• Området hvor der skal være boldbane er blevet ryddet for bevoksning og området er blevet rodfræset. 
Borgerforeningen vil sammen med entreprenøren planere og så græs når grenbunken er fjernet. 
 
Nye andelshavere 
• Damgården, St. Bredlundvej 14, Jakob Falk Magnussen. 
 
Vandanalyser og Vandkvaliteten 

Til generel orientering kan der oplyses at vores vand er godt. Der har ikke været anmærkninger på nogle af 
de lovpligtige analyser. I år har vi fået foretaget: • udvidet drikkevands- og mikroforureningskontrol af 
20.11.15 • råvands kontrol af 16.6.15 • samt drikkevandskontrol af 14.4.2015. Alle analyserapport er 
foretaget af Eurofins Miljø A/S, Ladelundvej 85, 6600 Vejen, telefon: 7022 4266. 
Alle analyseresultater kan ses på vrads.dk 
 
Tilsyn med Værket 



 Side 3 / 3 

 

Vi fører jævnligt tilsyn med værket og arbejder fortsat på at forbedret vores hygiejne og renholdelse af 
værket. 
 
Leveringen af vand 
Den samlede registrerede indvinding (oppumpet vandmængde) er faldet fra 7602 m3 i 2014 til 7.231 m3 i 
2015. 
 

 Indberettet 
af forbrugere 

Målt udpumpet vand 
til forbrugere 

Afvigelse Målt oppumpet 
Rå-vand 

År m3 m3 % m3 

2013 8.013 7.776 3,0 8.247 

2014 (**) 7.252 7.485 (*) 3,2 7.602 (*) 

2015 7.282 7.138 2,0 7.231 
(*) Beregnet værdi 
(**) Flowmålere i vandværk er udskiftet d. 30/6-2014 til nye og nøjagtige elektro-magnetiske. 
 
 
Den overordnede økonomi 
Vrads Vandværk Amba´s økonomi er fortsat god. Kassereren vil gennemgå regnskabet i detaljer og Einar vil 
gennemgå takstbladet for 2016 og 17. 
 
Fremtidige indsatsområder 
• Der arbejdes på at involvere hele bestyrelsen i investeringsplanlægning, budgetlægning, 
regnskabsaflæggelse og kontrol med vandværkets økonomi. 
•  Vores gamle forsyningsledninger skal renoveres i den udstrækning behovet opstår. 
• Arbejdsdag med hovedrengøring af det indvendige vandtårn og brøndene m.v. 
 


