
Bestyrelsens beretning for 2005 i Skrillinge Russelbæk 
vandværk. 

 
Generalforsamlingen  17 marts 2006 i Lillebæltshallen. 

 
 
Antal forbrugere: 
Der er i alt 309 forbrugere tilsluttet vandværket.  
Bestyrelsesmøder: 
Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder  
 
Udpumpet/Solgt 
I 2005 er der udpumpet i alt 36307 m3. Der er af disse solgt 34147 m3.  
Spildet har således været under 10 % og dermed undgår vi igen at betale ekstra grøn afgift. 
 
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.  
 
Arbejder i 2005. 
Der er indkøbt en ny pumpe til boringen på Assensvej. Den gamle er renoveret og ligger som 
reserve. 
Der er etableret nødforsyning med Tre-For i december. Heraf er vores andel ca. 43000kr.  
Smutvejen 4 er tilsluttet. Brandstander på Kålsbjergvej blev fjernet efter en utæt tilslutning. 
Kommunens beredskabsafdeling betalte omkostningerne. Der har været et mindre brud på 
hovedledning Hollændervej. 
 
Regnskab, budget og takstblad. 
Regnskabet ser fornuftigt ud. . Takstbladet indeholder derfor en mindre prisnedsættelse på 0,20kr-. 
Tilslutningsbidraget er som sædvanlig indexreguleret og er nu på 13584kr. for en ny standard 
tilslutning. 
Vores budget blev udarbejdet ud fra et foreløbigt regnskab. Det viste sig senere da vores revisor 
havde arbejdet med regnskabet at vi kommer ud med et solidt overskud. 
Takstblad og budget er forhåndsgodkendt af Middelfart kommune´s forsyningsudvalg. 
Se referat fra forsyningsudvalget bagerst.   
Tilsyn på vandværket 
Der blev den  gennemført tilsyn af Miljøcenter Fyn på kommunens vegne. Der var ingen påtaler. 
 
Status for kortlægning af grundvandsressourcerne. 
Der ligger nu et forslag til indsatsplan for grundvand for Middelfart gl. kommune. Forslaget 
indebærer ikke umiddelbare ændringer for vores vandværk. Den beskriver dog muligheden for en 
mere intensiv monitering af boringerne. Vi kan også forvente  at samarbejdet imellem 
vandværkerne og myndighederne  fremover vil blive udbygget væsentligt. 
 
Vandråd. 
Vandværkerne i NY Middelfart kommune har på et stort fællesmøde besluttet at hver af de gamle 
kommuners vandværker skal være præsenteret i et kommende vandråd. Per Posselt er blevet valgt 
enstemmigt til repræsentant for Tre-For, Strib Vandværk, Vejlbyfed Vandværk og Skrillinge-
Russelbæk Vandværk. Middelfart kommune er blevet orienteret om valget til vandrådet, men har 
endnu ikke reageret. 
 
 
 



 
 
   
 
 
  
Vandforsyningsplan. 
Middelfart kommune er i fuld gang med at lave en ny vandforsyningsplan 2006-2015. 
Alle vandværkerne har været til møde hvor planen blev gennemgået og kommenteret. Vi har i den 
forbindelse klargjort at når vi ikke får udvidelsesmuligheder, vil vores pris afspejle dette, da kun en 
større udvidelse vil kunne sænke prisen væsentligt. 
 
Arbejder i 2006 
På grund af det gode regnskab vil vi i 2006 få renset vore filtre samt  skifte pumpen på Lindevej. 
Desuden skiftes den ene computer på vandværket, da harddisk og strømforsyning er stået af. Det vil 
også betyde en udskiftning af dataopsamlingskort og program. 
 
Vandværket på Internettet. 
Husk nu at du kan se informationer om vandværket på Internettet. 
Sidens navn er: www.rentvand.dk . 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   På bestyrelsens vegne 
 
   Per Posselt    



   Godkendelse af takster for 2006 for Skrillinge-
Russelbæk Vandværk 

J. nr. 13.02.02 S55 – 200502784 
  
Skrillinge-Russelbæk Vandværk har sendt budget og forslag til takstblad for 2006 

til udtalelse, inden takstbladet skal godkendes på vandværkets generalforsamling. 

Der lægges op til et fald i driftsbidraget på 0,2 kr./m3 ekskl. moms. Det 

reviderede regnskab sendes til kommunen efter generalforsamlingen den 

17.03.2006.  
  
Centralforvaltningen bemærker: 
at set ud fra et rent regnskabsmæssigt synspunkt, har økonomiafdelingen ingen 

kommentarer til budget 2006. Budgettet går tilnærmelsesvist i 0, og det 

selvom man har valgt at sænke priserne med 0,20 kr. pr. m3. Sænkningen af 

taksten skal ses i lyset af sidste års takststigning samt det faktum at 

vandværket i forvejen har højere priser end Tre-For og Strib Vandværk. Derfor 

virker det fornuftigt, at man kan præsentere brugerne for en prissænkning – 

også uden det tærer på egenkapitalen.  
  
Forvaltningen bemærker: 
at der er tale om en mindre takstnedsættelse, som ikke umiddelbart giver 

anledning til bemærkninger. Det er dog vigtigt at vandværket er opmærksomt 

på, at indtægterne fremover er store nok til at kunne dække bl.a. nødvendige 

reparationer og vedligeholdelse samt udskiftning af større anlæg. I forslaget 

vandforsyningsplan 2006 – 2015 er der opstillet mål om, at hvert vandværk 

bør uarbejde en plan for driftsinvesteringer og vedligeholdelse, som kommunen 

også kan bruge ved godkendelse af takster. 
  
Forvaltningen indstiller: 
at forslaget til takstblad godkendes med følgende bemærkninger: 

at Skrillinge-Russelbæk vandværket ved fremtidige ændringer af taksterne 

sender det nye takstblad til udtalelse hos kommunen senest to måneder før 

takstbladet skal godkendes af vandværkets generalforsamling, 
at Skrillinge-Russelbæk Vandværk indsender det reviderede regnskab og 

takstbladet for 2006 efter vandværkets generalforsamling. 
Beslutning: Godkendt. 

 


