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Generalforsamlingen  30 marts 2001 i Lillebæltshallen. 

 
 
 
Antal forbrugere: 
Der er i alt 308 forbrugere tilsluttet vandværket. Det vil sige at der i 2000  er kommet en ny 
tilslutning. 
 
Bestyrelsesmøder: 
Der har været afholdt bestyrelsesmøder den 6 juni, 22 september og den 20 januar.  
 
Udpumpet/Solgt 
I 2000 er der udpumpet i alt 38676 m3  . Der er af disse solgt 35981 m3.  
Spildet har således været på ca. 6% og dermed undgår andet år i træk at betale ekstra grøn afgift. 
Hensigten er helt klar at der ikke mere skal opstå spild der betyder ekstra grøn afgift. 
Elforbruget har været 30495kWh, som er det hidtil laveste. 
 
Bestyrelsens deltagelse i arrangementer. 
Per har været til Fynsk vandværksdag i Ringe i Efteråret.   
 
Spild. 
Der blev i foråret 2000 startet en kraftig indsats for at finde det sidste spild i anlægget. Det lykkedes 
i starten af april hvor der blev konstateret at natmålingerne viste at der ikke længere var et måleligt 
spild. 
 
Vandkvalitet og boringskontrol. 
Vandkvaliteten har året igennem været i topform Der har dog været en fejl i den ene prøve hvor 
man påstod at jernmængden var over det tilladelige. Vi fik lavet en kontrolprøve som viste den 
normale værdi. Ole fik flere gange undersøgt vandet for jern andetsteds og disse målinger 
indikerede også normale tal. 
Der iværksættes i 2001 boringskontrol i aftale med Middelfart Kommune. Der er opstået krav om at 
få begge boringer undersøgt for MTBE som led i en landsdækkende undersøgelse.  
 
Arbejder i 2000. 
Der er udskiftet den udvendige dør på vandværket. 
 
Tilsyn fra kommunen. 
Der har i 2000 været kommunalt tilsyn på vandværket. Det resulterede i ændring af boringen ved 
vandværket som blev ændret til en overflade station, så risikoen for nedsivning af overfladevand 
ikke længere eksisterer. Det samme vil ske med boringen på Lindevej i marts 2001. Den gamle 
boring på vandværket blev nedlagt ligesom den på Lindevej som ikke fungerer vil blive nedlagt i år. 
Der blev desuden fundet nogle mindre betydende ting på vandværket som alle er rettet. 
 
Regnskab, budget og takstblad. 
Som det kan konstateres senere  kommer vi ud af 2000 med et pænt overskud. Og det skyldes netop 
den indsats der er gjort i de sidste 3-4 år mod vandspildet, samt det faktum at ændringen af 
regnskabet til det nuværende system betyder at der nu også er afskrevet til nødvendige fornyelser. 
Af takstbladet vil man kunne se at vandprisen i år bliver sat ned med  0,40.-kr. pr m3. Reelt er vil 
det med amts-afgiften kun være  0,15kr.- pr m3 . Bestyrelsen forventer dog yderligere en 
nedsættelse næste år såfremt vore bestræbelser med at holde anlægget tæt holder. 



Vi lovede sidste år at regnskabet ville blive påtegnet af den registrere revisor. Det sker i år med en 
revisionsrapport, da vi for sent kom i tanker om det. Til næste år vil revisoren underskrive 
regnskabet direkte. Revisionsrapporten vil blive delt rundt sammen med regnskabet. 
 
Nyanlæg. 
På grund af det gode regnskab vil vi kan påbegynde renoveringer af de dårligste 
ledningsstrækninger. Den første etape er nu overstået. Det var en strækning med jernrør ved krydset 
Hollændervej/Gartnervej der er udskiftet. Den næste strækning bliver Helenevej der totaludskiftes i 
april/maj måned. 
Udskiftningerne vil blive fortsat i den udstrækning at vi har råd til investeringerne. 
 
Målerudskiftninger. 
Vi starter den lovpligtige målerudskiftning i 2001. Nærmere information vil tilgå forbrugerne. 
Udskiftningen vil blive financeret med en forhøjelse af den faste afgift fra 2002 med 50kr.-.  
 
 
Kildepladsbeskyttelse. 
Fyens Amt er i gang med undersøgelserne og regningerne for dette arbejde er begyndt at dukke op. 
Der vil derfor fremover på takstbladet være afsat et beløb pr. m3  sat af til Amts-afgift. I år vil det 
være 0,25.-kr pr m3. 
 
Vandværket på Internettet. 
Der kommer nu krav om større information til brugerne i vandværkerne. Vi har derfor besluttet at 
oprette en hjemmeside til vandværket, hvor man kan se en masse informationer.  
Sidens navn er: www.rentvand.dk og vil i løbet af i morgen være i drift. 
 
På længere sigt. 
Fra beretning generalforsamling  for 1997 
Rep. Af  boring på Lindevej 
Lukkede filtre  
Fra beretning generalforsamling  for 1998 
Rep af hovedledninger Poppelvænget 
 
 
 
   På bestyrelsens vegne 
 
       
   Per Posselt 


