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VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. 
 

Bestyrelsens beretning for 2021/22 
 

Aller først hjerteligt velkommen til generalforsamling, min første af slagsen som chairmann! 
 
Jeg vil i store træk fortælle om hvad det er vi i bestyrelsen går og nørkler med nogen gange 
tidligt og andre gange sent som enkelte sikkert har bemærket, måske nok især hvis der er 
noget som ikke har kørt som det skulle! 
 
Vi har i løbet af året holdt 5 ordinære bestyrelsen. Så har vi i udvalg som kan bestå af alt fra alle til 
en holdt et par ledningsmøder, et økonomi møde, et tilsynsmøde med kommunen, et par møder 
med vandentreprenører, møde med vandværkskonsulenter, regions generalforsamling, BNBO 
møde ved kommunen, vandværksmesse mm. 

Bestyrelsens sammensætning i det forgange år har været 
Jakob Falk Magnussen  Formand 

Bjørn Henriksen  Næstformand 

Jan Wubs   Bestyrelsesmedlem 

Anders Svenning Jensen  Bestyrelsesmedlem 

Bente Ohlsen Stewart  Bestyrelsesmedlem  

Lone Kristensen  1. suppleant 

Hans Holm    2. suppleant 

Regnskabsfører (ikke bestyrelsesmedlem) 
Søren Rasmussen.  

 

Generelle oplysninger 

• Bestyrelsen har forsøgt at fordele opgaverne imellem os så vi er sikre på at ingen keder sig 
og alle kan få en finger med i spillet for opgaverne er sandeligt mangeartede, her troede vi 
bare at det var vand vi skulle pumpe op af jorden!.  

• Vi skal feks. via LER (ledningsregistret), oplyse hvor vores ledninger ligger når en 
entreprenør kontakter os. Der skal udskrives en tegning af det ønskede område som 
dateres og fremsendes inden 24 timer. Dem har vi haft 5 af i det forgangne år. 

• Så skal selve driften i vandværket kontrolleres, skyller det ordentligt, er der noget som er 
utæt eller ikke kører som det skal, ofte er det Anders eller Jan der klarer de opgaver. 

• Så har vi fået opdateret vores beredskabsplan, planen der beskriver hvem der gør hvad 
hvis vandet er forurenet eller strømmen går! 

• Vi skal holde øje med vores energi forbrug, stiger strømforbruget er der et eller andet som 
ikke kører som det skal, og det har bla. betydet at vi nu snart udskifter vores dykpumper 
som sidder godt 65 m nede i boringen da ikke har været oppe i 11 år og tilsyneladende 
bruger en del mere strøm end de skal. 

• Vi skal også sørge for at der er pænt ved værket, klippe træer og buske og sørge for at 
værket er i god stand. 

• Så skal vi på opfordring fra Silkeborg kommune sørge for at alle får aflæst målere til tiden, 
og der var kun 3 der glemte det i år, så godt gået, 
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• Så skal vi holde os opdateret på hvad der sker, lovgivningsmæssigt og tekniks og I år har 
det været Anders der har fået den store opdatering så han nu kan klare alle tænkelige 
vanskelige situationer på værket samtidig med at der er styr på drift og hygiejne. 

• Vi har også arbejdet en del med BNBO som betyder boringsnære beskyttelsesområder. 
Vores BNBO er fastlagt af stat og kommune og er ikke et ret stort område. Så vi skal ikke 
umiddelbart ud og købe jord eller forhandle med naboen Jacob Eriksen om begrænset 
anvendelse af landbrugs jorden, men det betyder jo ikke at vi ikke skal gøre noget. Vi er  
faktisk alle i bestyrelsen overbevist om at vi skal være på forkant med at beskytte det gode 
vand. I første omgang har vi tilmeldt os en konference i Års hvor vi skal hente inspiration til 
hvad vi kan gøre og hvordan. Så må vi se om vi skal købe eller leje jord så vi kan holde det 
pesticidfri i fremtiden vi er alle interesseret i at have rent og ikke mindst pesticid frit drikke 
vand. Desværre er mange de synder som man i dag finder i mange grundvandsboringer 
ting som er anvendt måske for 50 år siden og i meget store mængder. Men vi arbejder med 
opgaven og skal bla. også deltage i et fælles initiativ med de øvrige almene vandværker i 
Silkeborg kommune om en fælles fond under vandrådet i Silkeborg kommune. Så meget 
mere om det til næste år. 

• Som I måske har bemærket så har vi her i slutningen af 2021 og her i primo 2022 i 
samarbejde med Brandevejens Brøndboring været i gang med at få ombygget hele vores 
skylle system til et meget mere simpelt og overskueligt system. Vi har fået 2 tilbud på 
denne opgave og vores tidligere leverandør, Silhorko, var ca. dobbelt så dyr som 
Brandevejens Brøndboring så derfor faldt valget på dem og Steffen som vi alle i 
bestyrelsen har stor tillid til. 

• En af de store opgaver som ligger foran os er opdatering af vores ledningsnet i jorden. Lige 
nu skubber vi opgaven en lille smule indtil vi har det store forkromede overblik og vi har 
arbejdet med vores langtidsbudget for at kunne stå inde for investeringerne. 

• Årshjulet der i virkeligheden er vores lille køreplan er nu for alvor blevet en fast del af vores 
bestyrelsesarbejde og indeholder alle de punkter vi skal igennem i løbet af året, både 
praktisk og administrativt. Vi udbygger den løbende så også dem der kommer i bestyrelsen 
efter os har det forkromede overblik fra starten. 

• Som tidligere vil det underskrevne generalforsamlingsreferat og beretningen med hjælp fra 
Jørgen Bo Vierli, blive lagt på hjemmesiden, hvor man ligeledes kan finde materialet fra 
foregående år samt alle vores vand analyserapporter. 

 

Bestyrelsen 

• Jeg vil starte med at rose bestyrelsen. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer. 
Alle møder op forberedte, konstruktive og diskussionslysne og der er altid en god debat på 
møderne. 

• Så vil jeg til alle forbrugerne sige at I er heldige der er nogen der syntes det er spændende 
at lave frivilligt arbejde for det gode vand, sæt pris på det så længe det varer, og det er jeg 
overbevist om at det gør i laaang tid fremover her i Vrads. 

Vandanalyser og Vandkvaliteten 
I 2021 har vi ”kun” fået udført den lille vandanalyse og ud over et lidt forhøjet kim tal ved et 
forbruger tapsted var alt rigtigt fint. Så generel kan vi sige at vores vand er godt.  

 
Tilsyn med Værket 
Sidste år har vi haft miljø tilsyn på værket foretaget af Silkeborg kommune. Her var alt godt selvom 
de syntes vi burde terrorsikre området omkring vandtårnet og boringerne men det vil vi nu gerne 
undgå og tror på at alle holder et vågent øje og som det er nu er der ingen der kan skjule sig bag 
et hegn!!  
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Leveringen af vand 
Den samlede registrerede indvinding (oppumpet vandmængde) er sidste år på niveau med forrige 
år, et lille fald. Der er fra forbrugerne blevet indberettet 7.847 kubikmeter. 

Økonomi 

• Kommunen har været efter os idet vi har haft sparet lidt for meget op, syntes de. Men vi har 
fået opdateret vores 50 årige investeringsplan og der ligger mange store udgifter inden for 
de næste 10 år så forsigtigheden var helt på sin plads. Vi vil også som minimum have 
250.000 stående på kontoen hvis vi er så uheldige at en brønd falder sammen eller bliver 
forurenet så vi skal ud og lave en ny! 

• Vandværkets økonomi er fortsat god, men vi vil de kommende år bruge en del af den 
opsparede kapital til vedligehold af ledningsnet og vandværk, men mere om det senere 
under Sørens fremlæggelse. 

• Vandprisen har vi kva de høje elpriser og fremtidige arbejde med ledningsnettet valgt at 
hæve med 1 kr/kubikmeter når det nye takstblad godkendes til sommer i kommunen, men 
det kommer Anders ind på senere. 

Fremtidige indsatsområder 

• På baggrund af indhentede tilbud har vi nu endeligt besluttet at gå i gang med en af de 
store opgaver i vandværket. Dog også initieret af kommunen idet vi er pålagt at trykprøve 
vores boring senest i 2022. Så i løbet af foråret går vi i gang med at fjerne de gamle 
betonbrønde, forlænge vores borerør til terræn, trykprøve boringen, udskifte dykpumperne 
som ikke har været oppe i 11 år. Endeligt skifter vi hele stigrøret i boringerne til rustfri rør 
så skal vi ikke tænke på dem resten af vores tid. Endeligt monteres der en såkaldt råvands 
station på terræn i stedet for de gamle fugtige brønde. Så der vil nok igen komme lidt 
forstyrrelser på nettet og omkring værket.. 

• Så har vi et andet lille projekt hvor alle i forbrugere skal hjælpe til. Vi vil nemlig have 
opdateret vores store digitale ledningskort med oplysninger om målere, evt. målerbrønde 
og deres placering. Når vi er klar kommer der en lille plan ud til alle hvor måler og brønd er 
angivet. Den skal I kontrollere og rette og så kommer vi rundt i byen for med egne øjne for 
at se hvor og hvordan det ser ud for til slut at opdatere tegningen så vi i fremtiden har helt 
styr på ledningsnettet, målerne og måske stophanerne, mere herom senere på året. 

 

 

Det var alt fra bestyrelsen og min side for det forgangne år og også lidt om det næste år! 

Og husk at hvis i har lyst til at se og høre noget om teknikken er i altid velkomne både på telefon, 
mail eller på værket- vi er ikke de stærkeste i ansigtsbogen! 

 


