
Bestyrelsens beretning for 2002 i Skrillinge Russelbæk 
vandværk. 

 
Generalforsamlingen  28 marts 2003 i Lillebæltshallen. 

 
 
Antal forbrugere: 
Der er i alt 308 forbrugere tilsluttet vandværket.  
 
Bestyrelsesmøder: 
Der har været afholdt bestyrelsesmøder den 21 juni, 10 december og den 21 februar.  
 
Udpumpet/Solgt 
I 2002 er der udpumpet i alt 37 872 m3. Der er af disse solgt 34 969 m3.  
Spildet har således været under 10 % og dermed undgår vi for 4. år i træk at betale ekstra grøn 
afgift. 
 
Elforbruget har været usædvanligt højt i 2002. Det skyldes 2 ting. Den ene er at der er betalt en 
termin mere end normalt. Den anden at vi da vi fik ny el-tavle til boringerne valgte at Lindevej 
skulle køre om natten da den med den lille pumpestørrelse sagtens kan klare forsyningen. Det ville 
også betyde en mindre belastning på boringen ved vandværket. Vi havde ikke tænkt på at ilt-
blæserne  så ville køre meget længere og betyde øget strømforbrug. Der er nu ændret i 
styreprogrammet så forbruget igen skulle være normalt. 
 
Bestyrelsens deltagelse i arrangementer. 
Henning og Per har deltaget på den fynske vandværksdag i Vissenbjerg.   
 
Spild. 
Der er løbende holdt øje med at spildet. Der er en stigende tendens som gør at der så snart det bliver 
muligt bør søges efter spildet.  
 
Vandkvalitet og boringskontrol. 
Vandkvaliteten har året igennem været i topform. Der er foretaget borekontrol på boringen ved 
vandværket og på Lindevej. Der var ingen kommentarer til analysen. Steins laboratorium foretager 
analyserne. Der findes et firma som sammen med vores laboratorium vil påtage sig at lægge vore 
analyser på nettet automatisk med oversigter i form af grafer over udviklingen gennem tiderne inkl. 
de gamle analyser. Jeg kunne godt tænke mig kommentarer til om det er noget vi skal tage op i 
bestyrelsen. 
 
Arbejder i 2002. 
Der er etableret hegn omkring vandværket. 
 
Regnskab, budget og takstblad. 
Som det kan konstateres senere kommer vi ud af 2002 med et pænt overskud.. Men som budgettet 
ser ud for 2003 vil der ikke være basis for at sænke prisen. Amtsafgiften for 2002 vil stige fra 0,15-
kr pr m3 til omkring 0,37-kr pr m3.   Det betyder en prisstigning på 0.10 kr. 
En sammenligning med Tre-For´s priser viser at et gennemsnits forbrug vil det koste 14.-kr mere pr 
barn og 28.-kr pr voksen på årsbasis i vores vandværk. I alt 84 kr. om året for en familie på 2 
voksne og 2 børn. Så bestyrelsens tidligere forudsigelser om at priserne i Tre-For nødvendigvis 
måtte nærme sig vores ser nu ud til at holde ”vand”.  
Udskiftning af vandmålerne fortsættes ligeledes i år med det sidste parti. 
 
Beredskabsplan. 
Ole Hansen har i år udarbejdet en beredskabsplan for vandværket. Den er fremlagt for kommunen 
fredag den 27 marts i år(2003), hvor der har været møde i kontaktudvalget. 
 



Nyanlæg. 
Udskiftningerne vil blive fortsat i den udstrækning at vi har råd til investeringerne. 
 
 
 
Arbejder 2003. 
Renvandsbeholderne er netop renset. Formentlig er det nok første gang siden de er taget i brug. 
Afspærringsventilen mellem de 2 beholdere er netop renoveret  Der er også  ved at blive foretaget 
en ændring af pumpestyringen så vi kan være i drift med  en beholder ad gangen i automatisk drift. 
Den gamle afgangsledning var ført igennem rentvandsbeholderne og udgjorde en fare for forurening 
af beholderene denne forbindelse fjernet.  
 
Status for kortlægning af grundvandsressourcerne. 
Fyns Amt har i 2001 0g 2002 foretaget en del målinger i Middelfart-området. De sidste målinger 
skulle ske i slutningen af 2002. Så vi får måske allerede i år en grundig tolkning af alle de 
indsamlede data. Men det ligger vist klart at vi i begge vore boringer pumper fra det samme  
indvindingsområde. Det kan på sigt være en trussel for forsyningssikkerheden.  
  
Tilsyn på vandværket 
Der blev den 25 juni 2002 gennemført tilsyn af Miljøcenter Fyn på kommunens vegne. Der var 
ingen påtaler. 
 
Vandværket på Internettet. 
Husk nu at du kan se informationer om vandværket på Internettet. 
Sidens navn er: www.rentvand.dk . 
 
På længere sigt. 
Reservepumpe 
Lynsikring 
Lukkede filtre 
Udskiftning af filtermasse samt rengøring af filterne. 
 
  
 
 
 
   På bestyrelsens vegne 
 
       
   Per Posselt 


