
Bestyrelsens beretning for 2009 i Skrillinge Russelbæk 
vandværk.

Generalforsamlingen  15 marts 2010 i Lillebæltshallen.

Antal forbrugere:
Der er i alt 309 forbrugere tilsluttet vandværket. 

Bestyrelsesmøder:
Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder 
I efteråret afholdte vi aktivitetsdag for bestyrelsen.

Udpumpet/Solgt
I 2009 er der oppumpet i alt 31221 m3. Der er af disse udpumpet 30721m3. Der er solgt 29490m3

Spildet har således igen været under 10 % og 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 2009.
Den mest omfattende opgave i 2009 har været at udskifte hovedledningen på den yderste strækning 
af Kålsbjergvej. Her blev den gamle eternitledning udskiftet. Der har været en del brud på den 
sidste år i forbindelse med nyanlæg af vej ind i den nye udstykning i Skrillinge sydøst. Heldigvis 
har entreprenørerne selv betalt skaderne, som de har forvoldt. Som sædvanlig har der været mindre 
reparationsarbejder rundt på anlægget.

Kommende opgaver.   
Rensning af filtermassen.Opdatering af udstyr til spildregistrering.
Så tager vi springet og laver om på aflæsningerne så de kan indtastes via internettet og via tlf.

Regnskab, budget og takstblad.
Regnskabet ser fornuftigt ud. Henning har som vanligt udført et stort arbejde. Takstbladet er 
uforandret i forbindelse med m3 prisen. 

Bestyrelsen  .  
Mogens har på sidste bestyrelsesmøde meldt ud at han ønsker at udtræde grundet sygdom. 

Kommunen.
Middelfart byråd har vedtaget et nyt standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder. Her er det 
væsentlige at bygherren dvs. bestyrelsen/formanden fremover skal udføre de forpligtelser, som vi 
tidligere har ladet SME udføre. I den anledning overvejer bestyrelsen at udelegere opgaven til SME 
i form af en underskrevet fuldmagt. Hvis det ikke kan lade sig realisere betyder det et voldsomt 
forøget arbejdspres på formanden.

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/

