
 
Bestyrelsens beretning for 2007 

 
Skrillinge-Russelbæk vandværk. 

 
Generalforsamlingen  29 marts 2008 i Lillebæltshallen. 

 
 
Antal forbrugere: 
Der er i alt 308 forbrugere tilsluttet vandværket.  
 
Bestyrelsesmøder: 
Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder  
I efteråret og  i marts afholdte vi aktivitetsdag for bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsesmøderne. 
 
Udpumpet/Solgt 
I 2006 er der udpumpet i alt 36138 m3. Der er af disse solgt 33832 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. Vi har i februar og marts 2008 fundet og repareret nogle 
utætheder som nu betyder at anlægget igen er helt tæt. Der arbejdes på at forbedre overvågningen 
for at blive mere skarp på at finde evt. vandspild hurtigst muligt. Det kan evt. gøres ved at vi 
moniterer alle vores afgangsledninger enkeltvis, så vi får udvidet fra 2 summålinger til 4 
enkeltmålinger 
 
Vandkvalitet og boringskontrol. 
Vandkvaliteten har året igennem været i topform.  
 
Arbejder i 2007. 
Aktiviteterne i året har været ret begrænset pga. tidsnød. 
Vi har heller ikke haft mange brud. Vi har besluttet at lægge nogle fliser i hovedadgangen til 
vandværket. Det blev dog udsat da SME ikke havde tid sidst på året. 
 
Regnskab, budget og takstblad. 
Regnskabet ser overordentligt fornuftigt ud. Der er et pænt overskud, som skyldes de manglende 
aktiviteter. Takstbladet er uforandret i forbindelse med m3 prisen. Tilslutningsbidraget er som 
sædvanlig indexreguleret og er godkendt af kommunen. 
Bestyrelsen kan i forbindelse med revisionen af regnskaberne godt tænke os at vi forsøger at få de 
folkevalgte revisorer til at kikke nærmere på vores driftsregnskab og komme med kommentarer og 
ideer til forbedringer.  
Som det kører nu bliver regnskab og bilag checket op imod hinanden. Det har den betalte revisor 
allerede gjort, så derfor kunne det være godt at bruge kræfterne på en lidt anden måde.  
Vi vil i bestyrelsen prøve at kikke på at binde en del af formuen i obligationer med det formål at øge 
renteindtægten.  
Henning vil om lidt i hans gennemgang af regnskabet fortælle os at vi for første gang siden vi 
begyndte på den nye regnskabsform har en million i banken efter at alle tilgodehavender er betalt. 
Det syntes jeg at vi skal være stolte af. På den anden side skal det nævnes at det jo netop betyder at 
vi kan igangsætte projekter til forbedringer af vandværket når det er nødvendigt. 
Lukkede filtre kan være et af de kommende projekter inden for en overkommelig årrække.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Udvidelser i fremtiden 
Der er i øjeblikket forhandlinger i gang mellem Tre-for og Skrillinge-Russelbæk Vandværk 
omkring den kommende udstykning i Skillinge syd øst.  
Vi mente i bestyrelsen at marken på Toftegårdsvej 16 , som vi har forsynet hidtil var vores 
forsyningsområde.  
Det medførte et møde på kommunen hvor det blev fastslået at marken lå uden for vores område iflg. 
Vandforsynings-planen.  
Og at ændre denne ville ikke være en mulighed.  
Man ville fra kommunen forsøge at sætte et møde op mellem Tre-For og vandværket. 
 Kort før jul var jeg så til et møde med vandchefen ved Tre-For og det var et positivt møde som nu 
afstedkommer et  møde sammen med kommunen og de 2 parter i den kommende uge.  
 
Der er en lille chance for at vi får lov til at forsyne en del af området. Det hele afhænger lidt af hvor 
hurtigt man skal have etableret området med veje. Hvis der kun skal startes en mindre del af 
området har vi gode chancer.  
Vores økonomi og dermed vandprisen vil få bedre vilkår hvis vi kan udvide med 50 eller flere 
tilslutninger.  
En sådan udvidelse vil betyde at vi nok skal lægge en forsyningsledning mere ud i området.  Vi vil 
derfor allerede nu forberede det ved at lægge føringsrør ned i indkørslen forinden vi laver kørefliser  
i denne. 
Området hvor produktionsskolen ligger skal bebygges i fremtiden og her er vi sikret 
forsyningsretten. 
 
Vandråd. 
Vandrådet er godt i gang og flere opgaver venter i kulissen. Hovedformålet med vandrådet er at 
være det samlende organ omkring vandværkerne og på deres vegne forhandle og samarbejde med 
kommunen.  
Der arbejdes i øjeblikket med at få tilbud på fælles indkøb af el. Et kardinalpunkt i år og næste år 
bliver fokus på vandværkernes energiforbrug.  
Der vil nok komme ændringer til vores vedtægter til næste år da der fra kommunen er fremsat 
ønsker  om at lave budgetter længere frem i tiden.  
Et andet ønske er  at takstbladet skal være godkendt inden regnskabsåret starter.  
 En slutbemærkning skal være at Skrillinge-Russelbæk Vandværk sidder på formandsposten. 
 
Koordinationsforum. 
Kommunen har nedsat et koordinationsforum iflg. Lovkrav og vandværkerne er repræsenteret med 
3 personer fra vandrådet sammen med kommunale repræsentanter og repræsentanter fra forskellige 
interesseorganisationer som landbrug, skovbrug mm. Forum skal være rådgivende for kommunen i 
vandforsyningssager.  Der er nedsat en teknisk arbejdsgruppe i Middelfartområdet der skal arbejde 
videre med indsatsplanen for området. I indsatsplanen indgår en forhøjet monitering med 
vandkvaliteten fra boringerne i vores vandværk. Der står også at disse er trådt i kraft. Der er ikke 
yderligere krav til vandværket. Der er i nærheden af Røjle fundet område med vand der ikke er 
udnyttet. I indsatsplanen lægges der op til at vandværkerne kan udnytte dette fund. Om det bliver et 
enkelt vandværk eller et fællesprojekt er der endnu ikke truffet beslutninger om.     
 
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    

http://www.rentvand.dk/
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