
Bestyrelsens beretning for 2018 i Skrillinge Russelbæk 
vandværk. 

 
Generalforsamlingen  fredag 22. marts 2019 i Lillebæltshallen. 
 
 
Antal forbrugere: 
Der er i alt 337 installerede vandmålere i 2018. Derudover et antal forbrugere  22 der er tilsluttet til 
fællesmålere, som også opkræves for driftsbidrag. 
 
Opgørelse 2018 og Aconto 2019 
Pga. af en fejl/misforståelse blev der ikke lavet opgørelse ud fra det nye takstblad. Der er en 
forhøjelse på den faste afgift på 200kr.- + moms samt en mindre forhøjelse på 0,80kr.- +moms på 
vandmålerafgiften. De manglende 200,80kr.- + moms vil blive udlignet på årsopgørelsen ved 
udgangen af 2019. 
 
Bestyrelsesmøder: 
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder.   
 
Forslag fra bestyrelsen. 
Der laves vedtægtsændring så det bliver muligt at have bestyrelse på 3 eller 5 medlemmer. 
Ændring af vores selskabsform til A.M.B.A med begrænset ansvar, så ingen er forpligtet ud over 
deres indskud. Reelt betyder det at bestyrelsen heller ikke kan gøres økonomisk ansvarlig og 
sidestilles dermed som alm. brugere. 
 
Udpumpet/Solgt 
I 2018 er der udpumpet i alt 32690 m3. Der er af disse solgt 29788 m3.  
 
Spild. 
Igen har spildet været omkring 7%.  
 
Vandkvalitet og boringskontrol. 
I oktober fik vi nyt kontrolprogram fra kommunen, som følger den nye bekendtgørelse nr 1147 af 
24. oktober 2017. Det medfører at der er tilføjet nye krav til analyserne der tages ved forbrugerne. 
Også på kontrollen på afgang vandværk er udvidet væsentligt. Kontrollen på boringerne er udvidet 
væsentligt bla. med flere pesticider der skal checkes for. Da boringerne kun checkes hvert 5 år er 
der nu krav til check af pesticider på afgang af vandværk hvert andet år. Boringen på vandværket er 
checket i 2018 og boringen på Lindevej checkes i år. 
 
Plan 2030. 
I Russelbæk blev de sidste ændringer afsluttet og det første vænge på Hollændervej blev lagt om til 
forsyning fra Hollændervej. Næst på listen er husene umiddelbart efter jernbanen op til Gartnervej 
og de sidste vænger på Hollændervej. 
 
GDPR General Data Protection Regulation 
 
Vandværket har iværksat de nødvendige tiltag og lavet aftaler med de leverandører der håndterer 
personlige oplysninger for os. 
 
SMS service 
Vi kan nu udsende SMS til de forbrugere der har tilmeldt sig vores service. 
 
 
 
 



Civica. 
I 2016 varslede vandværket til forbrugere der er omfattet af en fælles måler at disse skulle til at 
betale faste driftsbidrag. Takstbladet var rettet til således at der står ”pr boligenhed”. Takstbladene 
er godkendte af kommunen med denne tekst. Energistyrelsen har udtalt at der ikke er noget til 
hindring  for at der afregnes pr boligenhed efter ligelighedsprincippet. 
Civica har efter at have protesteret stævnet vandværket. 
Vi har så kontaktet vores forening Danske vandværker, som har meddelt os at de vil køre sagen for 
vandværket uden omkostninger for os. Det skyldes at sagen har principiel interesse for mange 
vandværker. I byretten i Odense blev sagen med det samme kørt videre til landsretten. Her venter vi 
på at den tages op næste år den 28 januar. Foreningen har entreret Advokatfirmaet Horton, som har 
udtalt til os at vi på vores side har papirerne helt i orden. De har søgt frifindelse. 
 
Indvindingstilladelse. 
Vores indvindingstilladelse mangler stadig fra kommunen. 
 
 
 
 
Regnskab og takstblad. 
Regnskabet for 2018 er underskrevet af bestyrelsen og bilagskontrollanten. Takstbladet for 2019 er 
blevet godkendt af kommunen. Beregning af takstblad for 2020 vil blive beregnet ud fra krav fra 
kommunen. Det vil ske efter budget sammensat af bestyrelsen. 
  
 
Vandrådet. 
I efteråret blev vandrådet og kommunen færdige med at lave oplæg til nyt regulativ. Det er nu op til 
de enkelte vandværker at komme med evt. tillæg. Vi har afleveret forslag til regulativet med mindre 
tillæg for arbejde på private veje. Referater fra møderne kan findes her: https://www.vandrådet.dk/ 
 
 
Projekter i kommende år. 
Nyt tag på vandværket sammen med opsætning af solpaneler til reduktion af elforbruget. Et projekt 
vi skal have kikket på om det kunne betale sig at få det etableret hurtigt. 
Etablering af nødgenerator så vi vil kunne levere i en kritisk situation hvor elnettet er nede. 
Etablering af løbende aflæsninger så evt. fejl hos forbrugerne kan opdages hurtigt. Det afhænger 
meget af udviklingen hos Kamstrup på området. Bestyrelsen har vedtaget at iværksætte løbende 
opsamling efter sommerferien. Fremad rettet vil det betyde at hver forbruger kan aflæse deres 
forbrug på nettet senere i processen. 
 
Vandværket på Internettet. 
Husk nu at du kan se informationer om vandværket på Internettet. Alle informationer er 
tilgængelige på vores internetside. Sidens navn er: www.rentvand.dk . 
 På bestyrelsens vegne Per Posselt 2018   


