
Formandsberetning for 2011 
 

 

Antal brugere      268 

Udpumpet vand 2011                                                                               33.900 m
3
 

Solgt vand ifl. ure 2011                                                                             33.142 m
3
 

Spild i m
3
.                                                                                                         758 m

3
 

Spild i %                       2,23 % 

 

 

Oppumpet vand 2011 34.040 m
3
 

Skyldevand     620 m
3
 

Rent vand 33.420 m
3
 

Solgt på ure 33.142 m
3
 

Spild af oppumpet     278 m
3
 

Spild i %   0.816 % 

 

 

År 2011 har været et roligt år, vi kan konstaterer vores vandværk kører optimalt. Vores vandspild af 

udpumpet vand ligger på 2,23 %, og i forhold til oppumpet kun på 0.816 %. Det er meget fint. 

 

I 2011 har vi haft nogle udfordringer. Den 8. februar havde vi en vandprøve, hvor kimtallet var 210/ 

ml, hvor max må være 200/ ml , den var taget på Krogsgårdsvej. Der blev foretaget en gennem 

skylning af vores ledningsnet, vi havde haft et ledningsbrud tidligere, som vi mente var skyld i 

dette. Næste prøve vidste da heller ikke noget problem.  

 

Den 15. september, havde vi en vandprøve der viste for høj turbiditet, den viste 1, men må kun være 

0,3. Vores filter materiale virkede ikke optimalt, vi fik Gunner Olsen fra Midt Jysk vandrens, og 

Kemic i Give til at vurdere på dette. Konklusionen blev, at vi sløjfede det ene forfilter, fik nyt 

filtermateriale i det andet forfilter. 

Kapaciteten blev derved sat ned fra 36 m
3
 I timen til 15-18 m

3
. Vi skal fremover skifte 

filtermateriale i forfilter hvert 7 år. Så undgår vi at jernindhold og turbiditet bliver for høj.  

Der er vandværker, som er trætte af de vandprøver, det mener jeg ikke vi skal være. Det er altid 

godt at være på forkant med kvaliteten, så vores forbrugere får noget godt og rent vand.  

 

Frederiks VVS har været i gang med at skifte stophaner på Krogsgårdsvej, de gamle messinghaner 

bliver udskiftet løbende for at undgå vandspild, samt ledningsbrud. De har også været rundt og 

kontroller vores stophaner, og få dem ført op til overfladen, de som var gemt med jord og meget 

andet. Alle vores haner er kortlagt, der er enkelte der ikke er tinglyste. Alt nyt bliver kortlagt og 

tinglyst, det er det også blevet førhen. Men der er enkelte, der er blevet tilsluttet fra gl. vandværk 

hvor det ikke er i orden med tinglysningen.  

 

I år 2011 har vi også fået 2 nye brugere, en i Hornskov og en i Vium. De er først blevet registreret 

fra d. 1. januar 2012. De blev tilsluttet i december måned. Typisk når vi får en melding om 

tilslutning, skal der handles hurtig, for de havde ingen vand. Vores entreprenører og VVS var 

hurtige, til at afhjælpe dette, så de pågældende havde vand. 

 

 Til sidst en tak til Mikkel for græsslåning, oprydning og rengøring på vandværket, og ikke mindst 

bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. 



 

 

 


