
Bestyrelsens beretning for 2021 i Skrillinge Russelbæk 
vandværk. 

 
Generalforsamlingen  fredag  25 . marts 2022 i 

Lillebæltshallen. 
 
 
 
Antal forbrugere: 
Der er i alt 345 installerede vandmålere i 2021. Opgjort pr boligenhed i alt 366. En vandmåler er 
midlertidig nedtaget i spejderhuset, da det ikke længere er i drift. Der ligger en aftale om at denne 
genopsættes hvis der igen bliver aktivitet i huset.  
 
Bestyrelsesmøder: 
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder.   
 
Forslag fra bestyrelsen. 
Der anmodes om opbakning til at fortsætte arbejdet med udskiftning af hovedledninger, tag på 
vandværket, nødgenerator og opsætning af solceller. Det vi i bestyrelsen ønsker er at sætte det hele i 
gang så snart som muligt i stedet for at lave det i små etaper. Det betyder at vi skal ud og låne et 
større beløb over 30 år. Det vil i givet fald betyde at vi vil kunne sænke de faste afgifter når der skal 
tilbagebetales over flere år. Mere om det når vi kommer til punktet i dagsordenen. 
 
Udpumpet/Solgt 
I 2021 er der udpumpet i alt 33207 m3. Der er af disse solgt 29917 m3. Der blev installeret 
frekvensomformer på boringen på vandværket og den er nu justeret så begge boringer belastes 
nogenlunde ens. 
 
Spild. 
Spildet har været omkring 9%.  
 
Vandkvalitet og boringskontrol. 
Vandkvaliteten har gennem året været helt i top. 
 
Plan 2030. 
I 2021 blev der lagt ny hovedledning fra Gartnervej til Assensvej 95. Planen var at boligerne i 2022 
skulle tilsluttes denne. Det er nu udsat til 2023, da det spild vi har jagtet længe ligger på 
strækningen op til Lupinvej og derfor er hovedledningen netop etableret på denne strækning. Når vi 
kender økonomien for det arbejde vil vi overveje at tilslutte husene fra Gartnervej og op til nr.87 
allerede i år. 
 
SMS service 
SMS servicen ser ud til efterhånden at nå ud til mange af forbrugerne. Det betyder at mængden af 
indkomne tlf samtaler ved brud og planlagte afbrydelser nu er nede på et mindre niveau. Man kan 
stadig tilmelde sig på vores internetside. 
 
Opsamling af målerdata. 
Vi oplyste sidste år at vi fra januar 2022 ville kunne levere data til den enkelte over nettet. Det er 
dog udsat da vores afregningskontor endnu ikke er klar med det endnu.  
 
 
 
 
 
 



READy Manager 
Vores dataopsamlings program READy er blevet udvidet med en ny funktion, således at formanden 
modtager en SMS hvis der er en vandmåler, der melder om vandbrud. Dagen efter at funktionen 
trådte i funktion kom den første vandbruds alarm og der kunne straks sendes bud til ejeren, så et evt. 
vandspild blev forhindret. 
 
 
 
Regnskab og takstblad. 
Regnskabet for 2020 er underskrevet af bestyrelsen og bilagskontrolanten. Det er således også 
godkendt af revisoren. Takstbladet for 2022 er blevet godkendt af kommunen. Inden længe skal 
kommunen have indleveret dokumenter til godkendelse af takstblad for 2023. 
 
Vandrådet. 
Der har  pga corona ikke været stor aktivitet på området. Der afholdes generalforsamling den 31 
marts i Ejby hallerne. 
 
 
Projekter i kommende år. 
Det afhænger meget af hvorledes bestyrelsens forslag bliver modtaget. Fortsætter vi uden at 
forslaget godkendes vil 2030 planen køre videre indtil den udløber.  
 
. 
 
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 2022 


