
Bestyrelsens beretning for 2010 i Skrillinge Russelbæk vandværk.

Generalforsamlingen  1. april 2011 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 2010 er der oppumpet i alt 33957 m3. Der er af disse udpumpet 33457m3. Der er solgt 30318m3

Spild.
Der bliver løbende holdt øje med at spildet. I øjeblikket leder vi efter en utæthed.

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

Arbejder i 2010.
Der har som sædvanlig været en del reperationer på anlægget hvor der er forekommet utætheder.

Kommende opgaver.   
I forbindelse med Trefor´s bud på at overtage vandværket, hvor hver tilslutning skulle betale 16-
18000, har bestyrelsen besluttet at undersøge hvordan vi kan få moderniseret hovedledningerne, så 
de kommer ud i fortov i hele anlægget. 
 Bestyrelsen har besluttet at udskifte hovedledningen på Gartnervej samt stikledningerne ind til 
husmuren. Gennemføring og ændringer indendørs skal forbrugerne selv bekoste.
Projektet skal bruges til at lave økonomiske beregninger på en samlet pris for resten af 
hovedledningerne. Gartnervej er valgt da der her ligger en hovedledning under et af husene. 
Projektet starter op i april måned. 
På vandværket trænger vores filtre til at blive renoveret. Vi har derfor bedt om at få en pris på et 
lukket filteranlæg.
 
Finansering.
Bestyrelsen vil når vi har et samlet overblik over økonomien undersøge mulighederne for at 
financere det hele på en gang. Det kan f.eks. være ved at optage et lån og samtidig opkræve 
ekstraordinær tilslutningsafgift af forbrugerne. Det kunne f.eks. dreje sig om 4-5000 kr. pr 
tilslutning. Når vi har et endeligt bud på omkostningerne og lånetilbud på plads vil der blive 
indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, som så skal tage stilling.
  

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

prisen. Der vil dog komme en forhøjelse på den faste afgift.

Vandværket på Internettet.
Husk nu at du kan se informationer om vandværket på Internettet.
Sidens navn er: www.rentvand.dk .

 

                                                       På bestyrelsens vegne

http://www.rentvand.dk/

