
Bestyrelsens beretning for 2001 i Skillinge Russelbæk 
vandværk. 

 
Generalforsamlingen  22 marts 2002 i Lillebæltshallen. 

 
 
 
Antal forbrugere: 
Der er i alt 308 forbrugere tilsluttet vandværket.  
 
Bestyrelsesmøder: 
Der har været afholdt bestyrelsesmøder den 18 maj, 14 september og den 15 februar.  
 
Udpumpet/Solgt 
I 2001 er der udpumpet i alt 38873 m3  . Der er af disse solgt 36275 m3.  
Spildet har således været på ca. 6% og dermed undgår vi for 3. år i træk at betale ekstra grøn afgift. 
Spildet er det samme som sidste år. 
Elforbruget har været 32858 kWh, som er det hidtil laveste. 
 
Bestyrelsens deltagelse i arrangementer. 
Der har ikke været nogen i det forløbne år   
 
Spild. 
Der er løbende holdt øje med at spildet. Der er ikke foretaget specielle tiltag  i perioden. 
 
Vandkvalitet og boringskontrol. 
Vandkvaliteten har året igennem været i topform Der har dog været igen været problemer med 
AnalyCen. Vi har derfor valgt at skifte laboratorium til Steins. Der er foretaget borekontrol på 
boringen ved vandværket. Der var ingen kommentarer til analysen.  
 
Arbejder i 2001. 
Boringen på Lindevej er flyttet op som overfladestation og renoveret. Den boring der ikke længere 
var i brug blev slettet. 
I samme forbindelse er der installeret en ny styretavle til boringerne på vandværket med 
overvågning af pumperne. 
I forbindelse med en lukning ved en forbruger på Poppelvænget blev der revet en ventil af 
hovedledningen. Da der var gravet op konstaterede vi at de materialefejl vi tidligere har konstateret 
deroppe var særdeles omfattende og at de inden for kort tid kunne komme til at lave megen ravage. 
Derfor skiftede vi straks alle de ventiler vi kender på strækningen. 
Den 11. september fik også en vis indflydelse på vandværkets drift. Vi fik en henvendelse fra 
kommunen vedrørende sikkerheden på vandværket. Det medførte at der blev sat nye låger op og i år 
vil det gamle hegn blive udskiftet med et nyt på 2m i højden. 
Der blev sat gitter foran 2 vinduer og et vindue blev tilmuret. 
 
Regnskab, budget og takstblad. 
Som det kan konstateres senere  kommer vi ud af 2001 med et pænt overskud.. Men som budgettet 
ser ud for 2002 vil der ikke være basis for at sænke prisen yderligere. Amtsafgiften for 2002 vil 
stige fra 0,15-kr pr m3 til omkring 0,37-kr pr m3.  Det er en stigning fra ca. 12000 til ca. 28000.-kr. 
Udskiftning af vandmålerne fortsættes ligeledes i år med yderligere et parti. 
Vores tidligere revisor har ønsket at stoppe og derfor er der nu valgt en lokal registreret revisor: 
Lars Nørgaard, som har laver en revisionsrapport til regnskabet. Den  vil senere  blive delt rundt 
sammen med regnskabet. 
 



Nyanlæg. 
Udskiftningerne vil blive fortsat i den udstrækning at vi har råd til investeringerne. 
 
Målerudskiftninger. 
Vi startede den lovpligtige målerudskiftning i 2001. På sidste generalforsamling varslede vi at 
udskiftningerne ville blive financeret med en forhøjelse af den faste afgift fra 2002 med 50kr.-. 
Indtil videre kan vi se at  denne forhøjelse ikke bliver til noget i denne omgang. 
 
 
Vandværket på Internettet. 
Husk nu at du kan se informationer om vandværket på internettet. 
Sidens navn er: www.rentvand.dk . 
 
 
På længere sigt. 
Lukkede filtre 
 
  
 
 
 
   På bestyrelsens vegne 
 
       
   Per Posselt 

http://www.rentvand.dk/

