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VRADS VANDVÆRK A.m.b.a. 
 

Bestyrelsens beretning for 2017/18 
 

Bestyrelsens beretning omfatter kortfattet orientering om: 

• Bestyrelsesmøder  

• Bestyrelsens sammensætning 

• Generelle oplysninger 

• Vandanalyser og vandkvaliteten 

• Tilsyn med værket 

• Leveringen af vand 

• Den overordnede økonomi 

• Fremtidige indsatsområder 
 
Bestyrelsesmøder 

Bestyrelsen har i det forgangne år holdt 6 almindelige bestyrelsesmøder, flere ad hoc møder samt 
et konstitueringsmøde.  

 

Bestyrelsens sammensætning 

Peter Martiny  Formand 

Einar Bernth   Næstformand 

Jan Wubs   Medlem 

Britta Ovesen  Medlem 

Jakob Falk Magnussen  Medlem  

Hans Holm    1. suppleant 

Hanne Gustavussen  2. suppleant 

 

Udpeget kasser (ikke bestyrelsesmedlem) 

Brian Pilgaard Andersen   

 

Generelle oplysninger 

• I forbindelse med Lisbeths ønske om at opstille en skurvogn på vandværksgrunden meddelte vi 
Lisbeth at kommunen ville fastholde, at der skulle være den normale 10 m ryddede sikkerzone 
omkring brøndene, også selv om en skurvogn kan flyttes. Dermed kunne Lisbeths skurvogn kun 
stå henne foran Løvevej 8, hvilket vi ikke var interesseret i!. Endvidere må vi ikke opkræve nogen 
betaling i henhold til vores formål. Derudover skulle vi naturligvis overholde byggevedtægterne. 
Herefter frafaldt Lisbeth anmodningen.  

• Skylleprocesserne begyndte atter at drille, men nu har vi installeret et nyt styringspanel som 
fungerer godt. 

• De sikkerhedsalarmer vi installerede sidste år på udløbsstrengene, alarmerede os (via sms) alt 
for ofte, men de er nu justeret til at kunne klare endnu en evt. tør sommer. 

• På Hedevang 5 havde en bil lækket benzin. Vandværket udskiftede den defekte stophane, og 
ejerne afholdt omkostningerne til udskiftning af den forurenede jord samt udskiftning af vandrøret 
mellem vandmåleren og stophanen. 
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• Vi har hele tiden været lidt på forkant med den nye vandsektorlov, idet vi længe har fordelt vores 
prøvesteder ud over hele ledningsnettet, efterfølgende er det blevet et krav. Vi har nu fastlagt 
prøvetagningsstederne og fået dem godkendt af Silkeborg Kommune og prøvestederne er meddelt  
til analyseinstituttet Eurofins. 

• Vi er begyndt at forberede os på at opfylde Kommunens krav om at vi inden 2022 skal have 
foretaget en grundig oprensning samt en visuel inspektion af rentvandstankene og boringerne skal 
videoinspiceres og/eller trykprøves. Dokumentation for disse undersøgelser skal gemmes og 
fremvises på forlangende. 

• Jakob Falk Magnussen er ansvarlig vandværkets persondata, hvilket Jakob har været på kursus 
i. Silkeborg Forsyning har fået vores underskrift på en databehandleraftale. 

• Vi fortalte sidste år at Them- og Silkeborgværkerne arbejdede på at lave indvindingsboringer lige 
nord for Vrads på Asklevvej, men den ide er nu droppet p.g.a. stærk modstand fra Christian Kjær, 
der ejer området. Silkeborg Kommune vil på sigt nedlægge de to vandværker i Hjøllund. De 
forventes fremover at blive forsynet fra Hampen vandværk og de bliver dermed ikke koblet op på 
vores anlæg. 

• Vores grundvandspejl ligger ca. 60 cm højere end tidligere, men grundvandsspejlet stiger 
generelt herhjemme. 

• Lovpligtig kontrol af målere skal fremover kontrolleres eller udskiftes hvert 9. år - før var det for 
hvert 6. år. Jakob har været på en tema aften, omhandlende fremtidige målere. Der har ikke været 
nogen udvikling på det digitale område, men vi følger det nøje så vi er klar om 7 år. 

• Vi har hidtil haft Vandværkets penge stående i to banker for at sikre en statsgaranti for hele vores 
kapital, men da Jyske Bank forhøjede sit grundbeløb fra 0 til 550 kr. / kvartal og vi i forvejen skulle 
betale en negativ rente på 0,5% både i Jyske Bank og i Varde Bank, besluttede vi, efter grundig 
forarbejde, at flytte alt til Folkesparekassen. Vi har 350.000 stående på en konto til uforudsete 
udgifter og resten investerede vi i Mixpulje Minimum. Der er naturligvis en vis usikkerhed med 
investering, men da inflationen alene er på ca. 1,5% og den negative rente var 0.5% var der jo lidt 
at gøre med. Desværre har det siden investeringen startede været en turbulent tid for 
aktiemarkedet så vi har ikke tjent noget, men heller ikke mistet noget!! 

• Sidst i november havde vi en relæfejl, som sandsynligvis nu er rettet!! 

• Silkeborg Kommune er ved at udarbejde vandværksbeskrivelser for alle Kommunens 
vandværker. Disse skal anvendes som bilag i den kommende vandforsyningsplan og indgår som 
en vurdering af om værkerne på sigt skal nedlægges eller samkøres med andre værker. Vores 
vandværk er blevet gennemgået af geolog Ole Dyrsø Jensen, der var meget imponeret over 
værket og ledelsen, det var han bestemt ikke vant til. Vores værk er helt klart et af de vandværker 
der skal fortsætte, men det resulterede også i en opfordring til os om at undersøge filtermaterialet 
for at se om den CO2, der er i vandet, evt. kan nedbringes. Vi skal endvidere ajourføre vores 
beredskabsplan, og oftere foretage vandspejlspejlinger, både hvor vandet er i ro og under 
oppumpning. Vi har besluttet at målingerne foretages to gange om året på samme tidspunkter af 
året. Endvidere ville han gerne have udstøbt et slidlag i den vestlige brønd, så der ikke står blankt 
vand. 

• Det underskrevne generalforsamlingsreferat og beretningen vil blive lagt på hjemmesiden, hvor 
man ligeledes kan finde materialet fra foregående år. 

BESTYRELSEN: 

• Einar tager sig stadig af aflæsninger, takstblade og er vores ekspert inden for vandkemi. Så 
vandværket er i virkelig gode hænder. 

• Jan aflæser stadig vores målere hver 14. dag, og tjekker om der evt. er uregelmæssigheder, der 
skal handles på, og Jan er også med til forskellige praktiske ting. 
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• Britta er vores inspirator, faste referent og korrekturlæser. Desværre genopstiller Britta ikke, så 
herfra en meget stor tak til Britta for den store indsats hun har lagt i bestyrelsesarbejdet. 

• Jakob er sprunget helhjertet ind i bestyrelsesarbejdet og bidrager bla. med indhentninger af 
priser, bankvurderinger og er ansvarlig vandværkets persondata. 

• Brian er tæt knyttet til bestyrelsen og udfører et stort stykke arbejde med regnskaber, 
investeringsplaner, budgetter og ledningsplaner og vi kan altid trække på Brians erfaring med 
rørarbejde. 

• Peter indkalder til møder, sørger for påfyldning af filtre, har det overordnede ansvar og er 
ansvarlig for hygiejnen og driften på værket.  

Vandanalyser og Vandkvaliteten 

Til generel orientering kan der oplyses at vores vand er godt. De 4 lovpligtige analyser for 
2018, består af: Drikkevand - begrænset kontrol + uorganiske sporstoffer af 15.3.18, 
drikkevand - mikrobiologisk kontrol af 21.8.18, drikkevand - Gruppe A parameter af 21.8.18 
samt drikkevand – driftskontrol af 21.8.18. Alle overholder kravværdierne i Miljø- og 
Fødevareministeriets bek. nr. 802 af 1. juni 2016. Analyserapporterne er foretaget af 
Eurofins Miljø A/S, Ladelundvej 85, 6600 Vejen, telefon: 7022 4266. 
Alle analyseresultater kan også ses på vrads.dk 
 
Tilsyn med Værket 
Vi fører tilsyn med værket mindst hver 14. dag. 
 
Leveringen af vand 

Den samlede registrerede indvinding (oppumpet vandmængde) er sidste år steget med 555 m3. 
Fra 7.444 m3 i 2017 til 7.999 m3 i 2018. 

 

 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 (*) 3,1 7.602 (*) 

2015 7.282 7.138 2,0 7.231 

2016 7.342 7.389 - 0,6 7.501 

2017 7.659 7.293 5,0 7.444 

2018 8.169 7.825 4,4 7.999 

(*) Beregnet værdi 

(**) Flowmålere i vandværk er udskiftet d. 30/6-2014 til nye og nøjagtige elektro-magnetiske. 

 

Den overordnede økonomi 

Vrads Vandværk A.m.b.a.´s økonomi er fortsat god. Regnskabet og takstbladet for 2020 vil 
efterfølgende blive gennemgået i detaljer. 
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Fremtidige indsatsområder 

• Vores ældste forsyningsledninger er beliggende på Lystrupmindevej og Ansøvej. I forbindelse 
med udskiftning af en af stophanerne har vores lokale smed vurderet, at hovedledningen bør 
skiftes snarest. Vi planlægger at udskifte begge hovedledninger hen over sommeren/efteråret, men 
først skal der udarbejdes et udbudsmateriale og der skal indhentes priser gennem licitation. De 
berørte huse vil naturligvis blive orienteret i god tid! 


