
Bestyrelsens beretning for 2003 i Skrillinge Russelbæk 
vandværk. 

 
Generalforsamlingen  26 marts 2004 i Lillebæltshallen. 

 
 
Antal forbrugere: 
Der er i alt 308 forbrugere tilsluttet vandværket.  
 
Bestyrelsesmøder: 
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder. 
 
Udpumpet/Solgt 
I 2003 er der udpumpet i alt 38 303 m3. Der er af disse solgt 36 024 m3.  
Spildet har således været under 10 % og dermed undgår vi for 5. år i træk at betale ekstra grøn 
afgift. 
 
Bestyrelsens deltagelse i arrangementer. 
Henning og Per har deltaget på den fynske vandværksdag i Vissenbjerg.   
 
 
Vandkvalitet og boringskontrol. 
Vandkvaliteten har året igennem været i topform. Der har dog været en enkelt fejl i målingerne hvor 
der blev foretaget en kontrolmåling. 
 
Arbejder i 2003. 
Renvandsbeholderne er blevet rengjort i foråret 2003.  Det blev en omkostning på ca. 30000kr.-. 
Den sidste etape af målerudskiftninger er foretaget og fremover vil der være sat et beløb af på 
takstbladet for målerleje. Det skal finansere at vi igen inden for  5 år kan begynde en ny udskiftning 
hvis det bliver nødvendigt iflg. vores kontrolmanual. Vi måtte i efteråret gå i gang med en 
renovering af Skrillingevej, da kommunen ville renovere vejen. Vi ønskede ikke at blive beskyldt 
for at komme og ødelægge vejen de næste par år hvis vi ikke foretog os noget i den anledning. Det 
blev en udgift på ca. 200000, som ikke var budgetteret. 
Træværket på vandværket har fået træbeskyttelse sidste år for første gang siden udhænget er sat op. 
Kabel til boringen på vandværket blev skiftet da det kortsluttede. 
Der er foretaget en del udskiftninger af stophaner i løbet af året. 
 
 
 
Regnskab, budget og takstblad. 
Som det kan konstateres senere kommer vi ud af 2003 med et underskud, som skyldes henholdsvis 
Skrillingevej samt den kendsgerning at vi har haft forholdsvis store reparationsudgifter i årets løb. 
Det er bestyrelsens opfattelse at vi i 2004 forsøger at holde udgifterne nede på et minimum, så vi 
måske kommer ud med et overskud til at modvirke underskuddet i 2003. På sigt må man nok 
forberede sig på at vandprisen vil stige. Det lave forbrug som vi har set de sidste par år fortsætter 
tilsyneladende og betyder at indtægterne ikke fremover kan forventes at stige. 
Takstbladet for 2004 byder derfor på en stigning på m3 prisen på 0.10kr grundet amtsafgiften, samt 
en målerleje på 40.-kr. 
Vi er absolut dyrest med vandprisen i området og kan ikke forvente en nedsættelse af denne. Vores 
størrelse og  de udgifter/omkostninger der er forbundet med at drive et vandværk  og det 
efterhånden meget lave forbrug  gør at prisen ikke kan presses yderligere ned.  



 
 
Nødforsyning. 
Forsyningsudvalget har udtrykt ønske om at vandværkerne etablerer nødforsyninger. I den 
forbindelse har vi aftalt at etablere en nødforsyning til Tre-For. Omkostningerne til en nødforsyning 
vil blive omkring 50000kr.- 
 Ud fra det regnskab vi fremlægger bør vi tage beslutning om vi skal foretage den investering i år 
eller udsætte den til næste år.  Det er bestyrelsens opfattelse  at en midlertidig nødforsyning kan 
etableres  inden for  et døgn og dermed kan vi godt udsætte en permanent løsning til senere. Hvis 
generalforsamlingen er af samme opfattelse vil bestyrelsen genoptage emnet op til GF 2005. 
 
 
 
Fyns Amt 
Kortlægningen af grundvandsressourcerne vil være tilendebragt i Middelfartområdet i 2004. De 
foreløbige undersøgelser og konklusioner peger i retningen af at vores område er sårbart da næsten 
alle vandværkerne pumper fra de samme grundvandsmagasiner. Fremtiden vil sandsynligvis 
medføre at der skal samarbejdes i væsentlig større grad end der gøres i øjeblikket, for at sikre 
forbrugerne en fortsat kvalitet og leverance. 
 
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 


