
Bestyrelsens beretning for 1998 i Skillinge Russelbæk 
vandværk. 

 
Generalforsamlingen  19 marts 1999 i Lillebæltshallen. 

 
 
 
Antal forbrugere: 
Der er i alt 307 forbrugere tilsluttet vandværket. 
 
Bestyrelsesmøder: 
28 april, 18 september, 17 november og 26 februar. 
Udpumpet/Solgt 
I 1998 er der udpumpet i alt 43646 m3  . Der er af disse solgt 36818 m3.  
 
Bestyrelsens deltagelse i arrangementer. 
Henning og Per har deltaget i kursus for vandværksformænd og kasserer i Silkeborg arrangeret af 
FDV.  Kursus var  anlagt på at give deltagerne viden og indsigt i generelle juridiske og økonomiske 
arbejdsområder. 
I januar måned deltog Henning, Søren , Ole og Per i et møde arrangeret af Strib vandværk, hvor 
bestyrelserne fra de private vandværker var indkaldt med det formål at løje stemningen til at stable 
et kontaktudvalg på benene. I første omgang blev man enige om at bestyrelserne går hjem og 
drøfter forslaget og derefter tages der så stilling til dette. Vi har på bestyrelsesmødet i februar 
besluttet at vi ønsker bestemt at deltage i et kontaktudvalg og at vi har en ide om at det skal bestå af 
2 medlemmer fra hver bestyrelse. Denne melding er gået videre til Strib Vandværk som vil 
sammenkalde til møde når alle parter har meldt tilbage. Under alle omstændigheder viste det sig 
helt klart at der var et stort behov for at udveksle erfaringer værkerne imellem.  
 
Vandkvalitet og boringskontrol. 
Vandkvaliteten har året igennem været i topform. Som tidligere omtalt forventede bestyrelsen i 
1998 skærpede krav til vandanalyserne, specielt til pesticidkontrol. Der har været rejst krav om 3 
årlige periodiske målinger. En retssag blev dog vundet af FDV. Som fik medhold i at 5 år var nok.  
På trods af dette og ud fra den i Strib aktuelle forurening og megen omtale i medierne, samt det 
faktum at vi sidste år faktisk lovede en undersøgelse ordrede vi en undersøgelse i november. Der 
blev ikke konstateret pesticider i prøverne. Resultatet af undersøgelsen kan ses her i dag i form af 
den rapport Dansk Miljø Center har fremsendt. 
    
Arbejder i 1998. 
Der blev i januar 1998 installeret et nyt VLT styret pumpesystem, så vi nu opererer med 2 tryk 
zoner i området, nemlig Øst og Vest. Der er indkøbt alarmanlæg, som driftsættes i februar 1999. 
 
Spild. 
Første halvår gik rimelig godt uden større indsats. Men i midten af august konstaterede formanden 
et stort og pludseligt opstået spild. Meget hurtigt blev det konstateret at stedet måtte være 
Hollændervej. Ved at åbne kloaker kom vi brudet noget nærmere. Efter konsultation med smeden 
startede vi opgravning og fandt en utæt jordledning. Men selve det store brud var stadigvæk ikke 
fundet. Men da det ikke umiddelbart kunne stedfæstes og vi anså brudet til at være af en væsentlig 
størrelse blev Fyns Kloakservice tilkaldt med en videovogn. Meget hurtigt havde vi en indikering 
på hvor vandet trængte ind i kloakken og dermed et rimeligt bud på hvor vi skulle starte 
opgravningen. Det viste sig at ½m fra hvor vi var nede første gang fandtes det store brud. 
Erfaringen med kloaktv viste os klart at det er noget vi bør satse på fremover når vi har svært ved at 
indkredse en utæthed der finder vej til kloakken. 
 



Igennem længere tid har der været et spild i det østlige område. Så derfor forsøgte formanden at 
finde dette ved at tage ud til forbrugerne og lytte efter støj ved vandmålerne. Det bar frugt på 
Toftegårdsvej 2 hvor der tilsyneladende var et brud. Det blev repareret og den noget mærkværdige 
rørføring blev indtegnet på vore kort. Det viste sig at spildet ikke var reduceret meget, så 
undersøgelsen fortsatte. På Skrillingevej 9 fandt formanden endnu et brud, som blev repareret. 
Heller ikke dette bragte spildet tilstrækkeligt ned. Men da målingerne havde vist at der skulle være 
noget spild på Poppelvænget også fortsættes der her med at eftersøge spildet. I bunden af 
Poppelvænget fandt vi så en større lækage, som blev repareret.  
 
I Skrillinge begyndte Tarco en udskiftning af kloakrør ved at skyde de nye rør ind i de gamle som 
så sprængtes. Det førte til 3 rørbrud hvoraf det seneste den 8 december blev det mest omfattende. 
Hovedledningen til Agertoften blev skudt over kl. 2045. Det kom til at ramme forbrugere i 
Kærvangen, Kålsbjergvej, Toftegårdsvej, Møllegårds-vej, Agertoften og dele af Assensvej. Først 
kort før kl. 0500 næste morgen var der igen vand  til de berørte områder. Det var den foreløbige 
koldeste nat med temperaturer under –10gr. Der blev af entreprenørerne præsteret et flot stykke 
arbejde og det kan vel ikke undre nogen at øjnene hang noget på de fleste tidligt på morgenen. 
 
Tarco har i alle tilfælde fået tilsendt regningerne og har så vidt vides betalt dem. På Møllegårdsvej 
hvor de efter en sprængning IKKE kontaktede vandværket før næste dag fremsendte vi dem en 
regning på ca. 200 m3 vand som også er blevet betalt. Til gengæld har Tarco ikke ønsket at betale 
vedr. Agertoften. De har dog betalt Axel Hansen men ikke SME. Vi har meddelt Tarco at såfremt 
der ikke betales senest 19 februar vil vi kontakte en advokat med henblik på at rejse en sag imod 
dem.  
    
 
Administrative tiltag. 
Henning er i fuld gang med at driftsætte det nye afregningsprogram der nu endelig er kommet i en 
Windows version. Det har dog ikke været helt uden problemer. Programmet har været ude i såkaldt 
betatest hvor de fleste fejl burde være løst. Henning har dog fundet mange fejl, som burde være 
fundet under betatesten. 
Næste trin er at komme i gang med et regnskabsprogram på Windows platform, så data kan 
udveksles uden videre. 
 
Betalingsterminer. 
Bestyrelsen besluttede i 98 at ændre på betalingsterminerne så der fremover betales forud. I den 
anledning blev der udsendt en informationsskrivelse, så forbrugerne fik mulighed for at tilpasse 
deres budget.  Beslutningen er taget ud fra det ønske at minimere evt. tab hvor lejere eller 
andelshavere fraflytter og undlader at afregne med vandværket.  
 
Budget og takstblad. 
Budget for 1999 blev færdigbearbejdet allerede i december 1998 og ud fra dette blev der lavet 
takstblad for 1999 , som blev fremsendt kommunen til godkendelse i januar. Desværre havde vi 
ikke forudset at vores elforbrug er noget større end sædvanligt på grund af  en defekt termostat i en 
elradiator og der er derfor ikke regnet med det i budgettet. Derfor vil det først figurere på næste års 
budget og dermed påvirke prisen i år 2000. 
 
Kildepladsbeskyttelse. 
Tirsdag den 16 februar deltog Per i et kursus om vandforsyning i Odense kongrescenter arrangeret 
af kommuneforeningen i Fyns Amt.  
I 1998 er der lavet en del ændringer i vandforsyningsloven, som betyder at Fyns Amt SKAL 
udarbejde regionsplaner på baggrund af en kortlægning af vandressourcernes beliggenhed. 
Desuden skal amtet nedsætte et KOORDINATIONSFORUM til at bistå sig i arbejdet. Dette er sket. 
Til at finansiere dette arbejde er der vedtaget en lov pr. 1 februar 1999, som bestemmer at der hos 
vandværkerne skal opkræves et vandgebyr ud fra indvindingstilladelsen. Amtet fastsætter størrelsen 
af gebyret. Der er talt om 14 øre/m3. Det vil i vores tilfælde betyde en stigning på ca. 50 øre pr/m3. 



Når amtet er færdig med arbejdet vil dette udmunde i forslag til sikring af vandressourcerne, som 
skal finansieres af forbrugerne. Det betyder at vi allerede nu skal til at tænke på at lægge penge til 
side til dette formål. 
  
   
Regnskab. 
Vi kommer ud med et rimeligt regnskab set ud fra det budgetterede, især ud fra at det var første 
gang vi havde et rigtigt budget. Der er mindre overskridelser på enkelte punkter og på andre det 
modsatte. Vi planlagde på BM mødet i november at isætte 3 ventiler i Skrillinge ud fra status på 
regnskabet som viste os at der ville være penge til det. Desværre kom Poppelvænget og 
Skrillingevej os i forkøbet med reparationer så vi måtte udsætte sagen til 1999 da vi nu kunne se at 
det ville medføre en større budgetoverskridelse. Med det vil jeg sige at vi hele tiden med Hennings 
hjælp har været godt orienteret omkring den øjeblikkelige økonomi. 
  
Forslag fra bestyrelsen. 
Det forslag til ændring af vedtægterne vil senere under punktet indkomne forslag blive grundigt 
gennemgået. Hovedsagelig drejer det sig om ændringer der forbedrer andelshavernes kontrol med 
selskabet. Det forudses at der ikke er mødt  2/3 af de stemmeberettigede op til GF. Det vil derfor 
være nødvendigt at udsætte forslaget til en ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste punkt 
bliver afstemning om vedtægtsændringerne. 
 
 
 
Vandmålere. 
Henning og Per har netop været på et aftenkursus vedrørende den nye lov om Kontrol af 
vandmålere i drift. Myndighedskravene skal sikre forbrugernes tillid til at afregningen sker på 
betryggende vis. Per gennemgår nu kort reglerne, samt eksempler på udførsel af kontrollen. På sigt 
vil den nye kontrol betyde at prisen for vand vil stige, da de jo nu fremover skal indregnes indkøb af 
nye målere, samt omkostninger til verifikation. 
 
Opgaver i 1999. 

1. Vi har i 1998 lavet en undersøgelse for År 2000 problemer. De 2 Pcér på vandværket til 
dataopsamling og tegninger skal begge have udskiftet bundkort m.m. da de nuværende ikke 
kan klare årsskiftet. 
Grundfoss har sagt god for det nye pumpeanlæg. 
2. Vi skal i gang med den nye vejledning ”Kontrol af vandmålere i drift” og starte de 
nødvendige initiativer op . 
3. Vi skal også ud fra de ændringer der er lavet i vandforsyningsloven i gang med at lave 
indsatsplaner til sikring af vandforsyningen. Det vil formentlig komme i gang som et 
samarbejde mellem kommunen og de forskellige vandforsyningsselskaber. 
4. Vi skal i gang med at lave en beredskabsplan, som kan sikre vandforsyningen under alle 
forhold. 

  
På længere sigt. 
Fra beretning generalforsamling  for 1997 
Rep. Af  boring på Lindevej 
Lukkede filtre 
 
På Popelvænget blev der fundet samlinger og afgreninger af letmetal betrukket med plast. Denne 
plast er ikke længere tæt og der dannes nu et hvidt pulver af letmetallet. Dette pulver udvider sig så 
plastledningerne bliver presset deforme og dermed utætte. 
Axel Hansen mener at hele Poppelvænget er lavet på en gang og at de samme materialer er brugt 
overalt. 
Der er derfor stor grund til at formode at en total udskiftning af hovedledning og ventiler bør 
foretages inden  det giver os for store problemer. 



 
Efterskrift. 
 
   Som det er fremgået af beretningen er der masser af nye opgaver forand os. Men det betyder ikke 
at vi kan slække på de gamle opgaver. Der skal stadig satses meget på at inddæmme spildet så det 
ikke løber fra os med dyre udgifter til ekstra afgifter. Det kan være at der skal påbegyndes 
udskiftninger visse steder i stedet for ustandseligt at lappe på anlægget.  
Glædeligt er det dog at der ikke har kunnet måles pesticider i vandet. 
 
   På bestyrelsens vegne 
 
       
   Per Posselt 


