
Generalforsamling i Ndr. Hvam Vandværk I/S 

 

Der er 268 forbruger 

Vi har i 2010 oppumpet 34270 m
3 
  

Heraf brugt til skyllevand 790 m
3
 

Udpumpet i 2010 35450 m
3
 

Solgt vand ifl. Vandure 2010 34185 m
3
 

Det giver et vandspil i % 3.56 % 

 

Vi har i 2010 afholdt 4 møder, der har været indkaldt til fælles møde med vores nabovandværker.  

Der var et pænt fremmøde med deltagere fra Thorning, Knudstrup, Vinderslev, Pederstrup, derudover havde 

Tonny Pedersen fået fat i 2 kompetente personer inden for hver deres fagområde, Niels Winther fra Danfoss 

Water Controls og Rasmus Skov fra Brødrene Dahl, temaet var Tilbageløbssikring af vores drikkevand. 

Bestyrelsen i Nedre Hvam vandværk anser det for vigtigt at vi gør noget inden for dette område på sigt. 

 

I maj fik vi ny membran på vores ren vands beholder, udført af Kemic, jordarbejdet blev udført af Peter 

Jørgensen, der blev kørt en del mere jord på for at planere, så det er nemmere at slå græs omkring tanken. 

 

I september fik vi flis kørt på området omkring boring 3, der blev leveret 95 kgm. Arne Duch klarede 

udlægning af flis. I Oktober havde vi en vandprøve der vidste for meget af aggressiv kuldioxid, der blev 

ringet til Kemic i Give hvad der var skyld i dette, det vidste sig at de havde glemt at tilsætte et middel der 

hedder akdolit/kalk, for undgå dette fremover er der aftalt at dette skal udføres fremover, når de udfører 

service i Maj og November, der skal være nogle faste rutiner de ikke glemmer.  

2 juledag havde vi et brud på vores hovedledning, John Duch blev ringet op det var helt galt, vandet stod op 

af jorden. John kontaktede Tonni Pedersen og de fik lukket for det rimeligt hurtigt. Næste dag blev det 

udbedret så alle havde vand igen. På vandværket var der et merforbrug på ca. 25 kgm, i forbindelse med 

bruddet. 

Vi har nogle gamle stophaner rundt om i Hvam vi skal have udskiftet til sommer.  

Mikkel sørger for at skrive tal for vand og strømforbrug op hver 14 dag, samt gøre rent i bygningen, 

derforuden slår han græsset omkring vandværket, han har sagt at det vil han gerne fortsætte med indtil 

videre. Mikkel skal have tak for indsatsen i det forløbne år.  

Bestyrelsen har diskuteret om vi ikke skulle ændre fra I/S til Amba, hovedårsagen er at selskabsstyrelsen, 

kan kræve personnumre på alle deltagere i et I/S, for at undgå dette bøvl foretrækker vi at gå over til Amba, 

dernæst får vi nogle ensartede vedtægter som er sammenlignelig med andre vandværker inden for samme 

selskabsform. Det har været et spændende år som formand for Nedre Hvam Vandværk, bare dette at stå op 1 

mdr. efter man er valgt til formand kl. 5.00, og vil have et glas vand, og så der ingen vand kommer, gør at 

man bliver sat på en prøve.  

Vi har nødstrømsanlæg mv. det var en fejl fra service montør i forbindelse med, at vi ikke kunne bruge ren 

vands beholder, det var en dyk pumpe der var slået fra der ikke skulle have været slået fra. Ellers vil jeg 

gerne takke bestyrelsen for den gode ånd, som bestyrelsesarbejdet foregår i. 

 

 

 Form  Karsten Jul Nielsen 


