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Bestyrelsens beretning vedr. 2010 
 

 
Bestyrelsens beretning omfatter kortfattet orientering om: 

 Bestyrelsesmøder og møder med kommunen mv. 

 Bestyrelsens sammensætning 

 Nye interessenter 

 Tilsyn med værket 

 Vedligeholdelsesarbejder og anlægsarbejder 

 Leveringen af vand 

 Vandkvaliteten 

 Den overordnede økonomi 

 Andet 

 Fremtidige indsatsområder 
 
Bestyrelsesmøder og møder med kommunen mv. 
Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder. Konstitueringen skete på det første møde. 
 
Bestyrelsens sammensætning 
Bestyrelsen bestod af: 
Jørgen Bo Vierli  formand 
Arne Birkø   næstformand 
Einar Bernth  kasserer 
Frederik Schøitz  medlem 
Gerold Klaus  medlem 
Britta Ovesen  suppleant 
Søren Rasmussen  suppleant 
 
 
Nye interessenter 
Der er siden sidste generalforsamling tilmeldt 2 nye interessenter. 
 
Tilsyn med værket 
Udover bestyrelsens månedlige tilsyn med værkets teknik har EUROFINS foretaget 2 
rutinemæssige analyser, samt 3 ekstra af vandet.  
 
Vedligeholdelsesarbejder og anlægsarbejder 
Udover den rutinemæssige vedligeholdelse af filtre m.m. har der været udført følgende 
arbejde: 

 Arbejdet med at forny forsyningsledninger på Løvevej og til forgreningspunktet til 
brugerne på Ansøvej/Lystrupmindevej er blevet afsluttet. 

 Vandrensningen er blevet forbedret, da de gamle trykfiltre fra 1984 er blevet 
udskiftet med et nyt trykfilteranlæg fra Silhorko. 

 
  



Leveringen af vand 
Den samlede registrerede indvinding (oppumpet vandmængde) er ændret fra 9.251 m3 i 
2009 til 8.800 m3 i 2010.  
 
Vandkvaliteten 
Kvaliteten af vandet er generelt set fortsat god. Der har dog været overskridelser på nogle 
parametre i årets løb. Som nævnt under anlægsarbejder har det indledningsvis ført til en 
udskiftning af trykfiltrene. Udskiftningen af trykfiltrene og den efterfølgende indkøring af 
disse har efterfølgende ført til ustabile analyser. Der vil derfor blive gennemført en rens-
ning og desinficering af rentvandsbeholderen i næste uge. Efter en indkøringsperiode på 
5-6 uger, hvor de biologiske processer finder en balance, forventes de tidligere stabile 
forhold genoprettet. 
 
Den overordnede økonomi 
Interessentskabets økonomi er fortsat god. Kassereren vil gennemgå regnskabet i detaljer. 
 
Andet 
Ledningsoplysninger er sendt til forskellige graveaktører. I den forbindelse har bestyrelsen 
konstateret, at vores vandforsyningsledninger ikke nødvendigvis ligger der, hvor kortene 
viser. 
 
Fremtidige indsatsområder 

 Udskiftning af vores 2 råvandspumper 

 Rensning af højdebeholder 

 Renovering af gamle forsyningsledninger, når økonomien skønnes tilstrækkelig.  

 Evt. opkøb af jord omkring vandværket. 


