
 

Bestyrelsens beretning for 2014 i Skrillinge Russelbæk 

vandværk. 

 

Generalforsamlingen  fredag 27. marts 2015 i Lillebæltshallen. 
 

 

Antal forbrugere: 

Der er i alt 309 forbrugere tilsluttet vandværket.  

 

Bestyrelsesmøder: 

Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder.   

 

Udpumpet/Solgt 

I 2014 er der udpumpet i alt 30962 m3. Der er af disse solgt 28161 m3.  

 

Spild. 

Vi  er stadig ramt af et vandspild  omkring  den vestlige del af Assensvej. 

 

Vandkvalitet og boringskontrol. 

Vandkvaliteten har året igennem været i topform. Der har dog været en måling med mindre klarhed 

i vandet. Det har dog ikke en helbredsmæssig betydning. Boringen på vandværket blev i sommers 

udsyret med et miljøvenligt produkt. I den forbindelse blev pumpen sænket længere ned og vi har 

nu et godt overblik af boringsprofilen. I 2016 vil vi gøre det samme med boringen på Lindevej. 

 

Administration og kasserer. 

Henning blev igen i 2014 arbejdsløs og vil ikke igen igennem en tur mere med fagforeningen. 

Derfor besluttede han at stoppe som kasserer pr 31 december 2014. Bestyrelsens fornemmelse var 

at vi nok ikke kunne forvente at finde en ny kasserer med de kvalifikationer der skulle til. Derfor 

gik bestyrelsen i gang med at finde en løsning. Vi fik 2 tilbud ind og besluttede os for at bruge 

Vandværkernes EDB service i Holsted. Formanden har tilbudt at overtage den del som de ikke 

udfører. Det betyder at denne bla. betaler faktura og så sender dem til Holsted, som fører 

regnskabet. Det for betydning for de servicekontrakter vi har med Rambøll som er blevet opsagt. Så 

her bliver der en ret god besparelse fra 2016. Henning lovede at han ville komme her på 

generalforsamlingen og læse regnskabet op fra 2014. Ligeledes vil han kunne besvare evt. 

spørgsmål. Henning nåede at være kasserer i alt i 18 år. Skal vi lige give ham en hånd. 

 

 

Plan 2030. 

I august måned 2012 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling hvor Plan 2030 blev 

fremlagt. Planen blev godkendt og bliver startet i 2013 med omlægninger ved Færøvej og 

Assensvej. I 2014 færdiggjorde vi området fra Solskinsvænget og ind imod Middelfart. Desværre 

fik vi ikke som ventet lagt en hovedledning gennem jernbanetunnellen. Det skyldes at Bane 

Danmark ikke var særlig hurtig til at reagere på ansøgningen. Der er dog tegn på at det bliver muligt 

i år. I mellemtiden er der kommet en mulighed for 4 nye tilslutninger på Helenevej og da netop 

Helenevej er  en af de strækninger der skal fornyes i plan 2030 vil den blive prioriteret højt i år. Når 

den er udført ser vi på økonomien om der er penge til at fortsætte ved jernbanetunnellen.  

 

Er dit vandforbrug for stort .  
I forbindelse med de nye elektroniske vandmålere er det muligt at tilkøbe et display hvor man 

løbende kan følge sit vandforbrug. Prisen er 875 kr. og kan bestilles hos formanden. 

 

Nye lovkrav . 

Der var krav om at vi i 2014 skulle udarbejde et ledelsessystem. Som skulle beskrive vandværket og 

risikovurdere alle anlægsdele. På den sidste generalforsamling sagde jeg at vi havde valgt et system 

der hed Thetys. Det er vi gået fra og har valgt en mere simpelt system i papirform. Det er nu mere 

eller mindre færdigt. 



 

Driftansvarlig for vandværket. 

Formanden er skriftlig blevet udpeget til driftsansvarlig for vandværket. Det var et nyt krav fra 

myndighederne. I den forbindelse er der deltaget i en række kurser.  

 

Kommende aktiviteter i 2015. 

I forbindelse med regnskabet er flyttet til Holsted besluttede bestyrelsen at vi i 2015 udskifter resten 

af de gamle vandmålere. Det vil give nogle besparelser når der ikke skal sendes aflæsningskort ud 

og også besparelse til inddateringsmodulerne som spares. Til gengæld vil vi komme ud af 2015 med 

et ret stort underskud. Men da brugerne har betalt til vandmålerne skal det jo også fremgå af 

regnskabet. 

 

Middelfart spildevand. 

Der er lavet aftale om levering af forbrugsoplysninger. Vandværket får 30,39 kr.- pr. vandmåler 

samt et årligt honorar for konvertering på 1.213,91 kr.- Priserne reguleres hvert år i januar. 

 

Indvindingstilladelse. 

Vores indvindingstilladelse mangler stadig fra kommunen. 

 

 

Regnskab, budget og takstblad. 

Regnskabet kommer ud med et underskud, som er et udtryk for prisen for de nye vandmålere. De er 

jo tidligere betalt af forbrugerne og derfor skal det jo fremgå af regnskabet at vi har brugt midlerne 

fra disse. 

 

Vandråd. 

Vandrådet har  gennemført de sædvanlige aktiviteter med møder mellem vandværkerne og 

Middelfart kommune.  Der er bla. Fra kommunens side redegjort for planerne for den kommende 

indsatsplanlægning. Referater fra møderne kan findes her: http://www.vandrådet.dk/ 

 

Nødforsyning. 

Der blev for nogle år siden etableret nødforsyning til Trefor. I 2013 kom der pludselig krav til et 

stort årligt bidrag samt en ret dyr etablering/reetablering når nødforsyningen skulle i brug. 

Alle vandværker i Middelfart/Fredericia/Kolding og Vejle som har nødforsyning til TreFor blev 

enige om at den behandling ville vi ikke være med til. TreFor trak det efterfølgende tilbage. I 

september kom der så en aftale om nødforsyning. Forbindelsen etableres i en nødforsyningsbrønd 

som TreFor etablerer og driver. TreFor er forpligtet til at etablere nødvand inden for 2 timer. Prisen 

endte op med en pris på 1140.-kr beregnet ud fra en årlig udpumpning på 30000m3.  Aftalen træder 

i kraft den 1/10 2014 og har en mindste løbetid på 3 år. Aftalen kan opsiges med 6 mdr. varsel. 

Der er dog ikke etableret nødforsyningsbrønd endnu. Den gamle forbindelse kan stadig anvendes. 

 

Vandtank. 

Vores vandtank(beton) som jo er mange år gammelt trænger til et eftersyn, så vi er sikre på ikke at 

få en forurening pga. indtrængende overfladevand. Det eftersyn vil vi prøve om vi kan få arrangeret 

i 2015 eller 2016 

 

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   

http://www.vandrådet.dk/
http://www.rentvand.dk/

