
Bestyrelsens beretning for 1999 i Skillinge Russelbæk 
vandværk. 

 
Generalforsamlingen  24 marts 2000 i Lillebæltshallen. 

 
 
 
Antal forbrugere: 
Der er i alt 307 forbrugere tilsluttet vandværket. 
 
Bestyrelsesmøder: 
Ekstraordinær GF 17 maj og bestyrelsesmøder 26 februar 13 april, 25 juni, september,8 december 
Endelig Budgetmøde den 13 februar 2000 og forberedelses møde til GF den 15 marts 2000. 
 
Udpumpet/Solgt 
I 1999 er der udpumpet i alt 40284 m3  . Der er af disse solgt 36251 m3.  
Spildet har således været på 10,01% og dermed undgår vi for første gang at betale ekstra grøn 
afgift. 
 
Bestyrelsens deltagelse i arrangementer. 
Per og Ole har været til Fynsk vandværksdag i Ringe i Efteråret.   
Henning har været på kursus i concorde regnskabsprogram. 
 
Vandkvalitet og boringskontrol. 
Vandkvaliteten har året igennem været i topform 
    
Tarco sagen. 
Vi omtalte sidste år  en sag fra 1998 hvor Tarco ikke ville betale regningerne på et brud de 
havde forårsaget. Sagen endte med at vores sagfører  i juni måned endelig kunne fremsende 
os en check på det skyldige beløb inkl. sagførersalær til stor tilfredshed for bestyrelsen. Det 
betaler sig altså at kæmpe for sine rettigheder. 
   
Arbejder i 1999. 
Ved Lillebæltshallen omkring den gl. Skippervej besluttede bestyrelsen i september at udskifte hele 
strækningen fra Assensvej da der blev konstateret et større spild og placeringen af vandledningen 
ikke var kendt. For ikke at bruge en masse tid på at finde den gl. vandledning traf man derfor 
beslutning om totaludskiftning. 
Der er udskiftet airomater på vandværket. 
Der er udskiftet iltningsblæser på vandværket. 
Der er etableret 3 nye stophaner på Lindevej/Skrillingevej, som allerede har været taget i brug til 
spildregistrering. 
Endelig har der været 2 brud på Solskinsvænget på hovedledningen. 
 
Nyanlæg. 
Vi vil forsøge fremover at forny større dele af anlægget hvor det kan være en fordel. Det kan 
muligvis mindske vedligeholdelseskontoen på sigt. Når vi fornyr anlægsdele betales disse jo af den 
afskrevne kapital. 
 
Spild. 
Der har igen i år været vandspild. Hovedsagelig er det forårsaget af forbrugernes jordledning som 
ofte er gamle jernrør der er tæret i stykker.  Der er har været rep. hos en del andelshavere i løbet af 
året hvor der er afsat nye stophaner. Netop denne aktivitet udgør langt den største del af 
vedligeholdelseskontoen. Det skyldes jo netop at der stort set i alle tilfælde skal isættes en stophane. 



Det kræver at vi finder den gamle anboring med et ofte større gravearbejde til følge, da 
placeringerne ofte ikke er kendt. 
I februar i år iværksatte vi en eftersøgning af utætheder. Det bevirkede at der blev fundet 3 vandstik omkring Lindevej 
og Tjørnevænget. De er nu udskiftet. og tætte. Der blev også konstateret utætheder på strækningen Gartnervej og 
Assensvej til Bakkehuset. Der blev dog ikke fundet noget ved en nærmere undersøgelse. En ny måling viste dog at der 
VAR utætheder. I forrige og sidste uge forsøgte vi igen at finde utæthederne. Tre-For forsøgte at hjælpe os men uden 
held. Vi tilkaldte så Euro-Leak og fandt straks den utæthed vi ledte efter. Efter en gennemgang afsløredes der yderligere 
2 utætheder på Hollændervej. Disse 3 steder bliver repareret i løbet af næste uge og vi vil hvis det er lykkedes at finde 
alle utæthederne være helt uden spild.  
 
Administrative tiltag. 
Der er nu skiftet regnskabsprogram til Concorde og det fungerer fint. 
 
Betalingsterminer. 
Der har stort set ikke været henvendelser vedr. de nye betalingsterminer. Men det er dog rygtes til 
bestyrelsen at der har været talt om det rundt omkring. Antallet af restancer er faldet brat fra 10- 15 
og ned til 3. Der har ikke været tab pga. flytninger der ikke er betalt. 
 
Budget og takstblad. 
Budget for 1999  er stort set overholdt på alle punkter med det resultat at det budgetterede 
underskud er reduceret til næsten ingen ting. Det kan med det samme siges at takstbladet ingen 
ændringer indeholder vedr. vandprisen for år 2000.  
 
 
Kildepladsbeskyttelse. 
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. Vi har derfor søgt om 
nedsættelse af vores vandindvindingstilladelse og har fået en ny på ca. 60000m3 om året, hvilket er 
en halvering af den tidligere. Amtet fastsætter størrelsen af gebyret. Det er for 1999 blevet til 1787.-
kr. Prisen for år 2000 forventes 4 gange større. Når amtet er færdig med arbejdet vil dette udmunde 
i forslag til sikring af vandressourcerne, som skal finansieres af forbrugerne.  
I år foretages det meste af undersøgelserne i Assens og Middelfart og vi kan forvente resultater i 
løbet af et par år. 
   
Regnskab. 
Regnskabet er efterhånden kommet godt på plads. Det kræver dog en enorm arbejdsindsats fra 
Hennings side. Vi har derfor i bestyrelsen diskuteret om det ikke er på tide at begynde at hæve 
honorarerne en smule , så det svarer lidt til den indsats der bliver gjort ud over det normale 
bestyrelsesarbejde. Derfor er der også afsat mere til honorarer i 2000 hovedsagelig til kasseren.  
Stigningen i budgettet skyldes  IKKE alene stigninger i honorarerne men også en flytning af 
udgifter, da formanden nu foretager skylninger af filtrene i stedet for smeden til en væsentligt lavere 
pris. 
Pejling af boringerne foretages også fremover af bestyrelsen.  
For bedre at kunne vurdere hvorvidt vi kunne foretage en ændring i honorarerne har bestyrelsen 
hjemtaget tilbud fra Kontorhjælpen´s Vandværksadministration for at se hvad det vil koste at få det 
arbejde, som kasseren ikke er forpligtet til, lavet ude af huset. Prisen for dette arbejde vil ligge på 
ca. 20000.-kr.  
 
 
 
Opgaver i 2000. 

Døren på vandværket udskiftes. 
Fortsat streng kontrol med vandspildet 



  
På længere sigt. 
Fra beretning generalforsamling  for 1997 
Rep. Af  boring på Lindevej 
Lukkede filtre  
Fra beretning generalforsamling  for 1998 
Ny hovedledninger Poppelvænget 
 
 
Efterskrift. 
 
Så til det sædvanlige spørgsmål hvorfor vandværket ikke skal ind under Tre-For: 
 
De har jo en meget billigere vandpris! 
Ja men når man kikker nærmere på den totale pris vil man se at forskellen ikke er så stor endda.  
Man kan også forvente at skulle betale et ny tilslutningsgebyr til renovering af anlægget inden en 
overtagelse kan finde sted. 
Kikker man nærmere på søjlediagrammet kan man se at vores pris ville nærme sig Strib og Tre-For 
hvis man fratrækker vedligeholdelsesudgifterne der skyldes de deffekte jordledninger. 
 
Har I i bestyrelsen overvejet samarbejde med Strib og Vejlbyfed på forskellige planer? 
Jo der er blevet drøftet forskellige ting uden det dog endnu er kommet til konkrete forslag. 
 
  
   På bestyrelsens vegne 
 
       
   Per Posselt 


