
Bestyrelsens beretning for 2008 i Skrillinge Russelbæk
vandværk.

Generalforsamlingen  20 marts 2009 i Lillebæltshallen.

Antal forbrugere:
Der er i alt 308 forbrugere tilsluttet vandværket. 

Bestyrelsesmøder:
Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder 
I efteråret afholdte vi aktivitetsdag for bestyrelsen.Så nu er alle de gamle vandmålere adskilt og
solgt. Desværre var prisen for messing faldet en del. Vi har besluttet at vi fremover overlader de
gamle målere til gavn for spejderne.

Udpumpet/Solgt
I 2008 er der udpumpet i alt 34931 m3. Der er af disse solgt 33185 m3. 
Spildet har således været historisk lavt dermed undgår vi igen at betale ekstra grøn afgift.

Spild.
Der er løbende holdt øje med at spildet. 

Vandkvalitet og boringskontrol.
Vandkvaliteten har året igennem været i topform. 

Arbejder i 2008.
Her er nogle af de tunge: 2 brud på råvandsledning til boring på Lindevej(35000) – Hollændervej
58 (30000) – Nye stigerør boring(26000).  
Vi havde en lynskade der ødelagde vores alarmanlæg/computer mm. Udgifterne blev stortset
dækket af forsikringen. 
Boringen på vandværket fik udskiftet rørstammen og det blev denne gang udført i plastmaterialer i
stedet for rustfri rør.

Kommende arbejder i 2009.
Indkørslen fra Assensvej renoveres så den er lettere at holde. Etablering af lynsikring med
overspændingsafledere og jordelektroder. Start med undersøgelse af mulighederne for nedsættelse
af strømforbrug med bedre styring af boringspumper og vandbassin. Bedre og nyere overvågning af
spild og vandforbrug.
Vores manual for vandmålere i drift har været på banen i år og Henning vil senere forklare hvilken
betydning det har for driften. 

Regnskab, budget og takstblad.
Regnskabet ser fornuftigt ud. Underskudet kan forklares med de øgede reparationer og rep. af
boring. Takstbladet er uforandret i forbindelse med m3 prisen.
Den faste afgift er hævet med 50kr og målerleje hævet til 100kr. Tilslutningsbidraget er som
sædvanlig indexreguleret.
Der er omkring årskiftet temmelig voldsomt press på grund af aflæsning og klargøring til
indsendelse af forbrugstal til kommunen. Derfor har vi et forslag med hvor vi i stedet for at aflæse
vandmålere 31 december vil skyde aflæsningen frem til slutningen af november.



Vandråd.
Vandrådet har igennem året deltaget i møder med kommunen.Et forslag om at deltage i en
kampagne imod ukrudtsmidler endte op med at vandværkerne med info til forbrugerne opfordrer til
ikke at anvende ukrudtsmidler. Der er aftalt nye retningslinier for indsendelse af takstblad og
regnskaber/budgetter.

Samarbejde.
Samarbejdet med kommunen er efter formandens oplysninger ikke optimalt ej heller gennem
samarbejdet i vandrådet. Der har været ordinært anmeldt tilsyn med vandværket 5 november 2008
uden bemærkninger. 
Der arbejdes med at opdatere vandforsyningsplanen for Middelfart kommune, så en ny opdatering
kan være færdig ved årsskiftet. 
Der har desuden været afholdt møde for revision af Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse med
kommunen, hvor bestyrelsen deltog med 4 medlemmer. Vi forventer ikke at skulle foretage os
noget desangående.

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


