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Bestyrelsens beretning vedr. 2011 
 

 
Bestyrelsens beretning omfatter kortfattet orientering om: 

 Bestyrelsesmøder og møder med kommunen mv. 

 Bestyrelsens sammensætning 

 Ny selskabsform 

 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 9 bestyrelsesmøder. Konstitueringen skete på det første møde. 
 
Bestyrelsens sammensætning 
Bestyrelsen bestod af: 
Jørgen Bo Vierli  formand 
Peter Martiny  næstformand 
Einar Bernth  kasserer 
Frederik Schøitz  medlem 
Gerold Klaus  medlem 
Britta Ovesen  1. suppleant 
Hanne Gustavussen  2. suppleant 
 
 
Ny selskabsform 
En stor del af bestyrelsens arbejde i det forløbne år er gået med at ændre selskabsformen 
fra interessentskab (I/S) til andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a). Samtidig er 
taksternes sammensætning blevet ændret. Begge dele er vedtaget på 2 ekstraordinære 
generalforsamlinger. 
 
Nye interessenter 
Der er siden sidste generalforsamling ikke tilmeldt nye interessenter. 
 
Tilsyn med værket 
Udover bestyrelsens månedlige tilsyn med værkets teknik har EUROFINS foretaget 1 
rutinemæssige analyser, samt 1 ekstra af vandet. 
  



Vedligeholdelsesarbejder og anlægsarbejder 
Udover den rutinemæssige vedligeholdelse af filtre m.m. har der været udført følgende 
arbejde: 
 

 rensning og desinficering af rentvandsbeholderen den 30. marts 

 udskiftning af vores 2 råvandspumper   
 
Leveringen af vand 
Den samlede registrerede indvinding (oppumpet vandmængde) er ændret fra 8.800 m3 i 
2010 til 8735 i 2011. Hvis man sammenholder med, at vi i 2009 oppumpede 9.251 m3 er vi 
inde i en god gænge. 
 
Vandkvaliteten 
Kvaliteten af vandet er generelt set fortsat god. Der har dog været en enkelt overskridelse 
på kimtal efter der blev gennemført en rensning og desinficering af rentvandsbeholderen 
den 30. marts. Dette kan henføres til, at der er en indkøringsperiode på min. 5-6 uger før 
de biologiske processer finder en balance. 
 
Den overordnede økonomi 
Interessentskabets økonomi er fortsat god. Kassereren vil gennemgå regnskabet i detaljer. 
 
Andet 
Ledningsoplysninger er sendt til forskellige graveaktører. 
 
Fremtidige indsatsområder 

 Renovering af gamle forsyningsledninger, når økonomien skønnes tilstrækkelig.  

 Lave beredskabsplan for vandværket 
 


