
 

Bestyrelsens beretning for 2011 i Skrillinge Russelbæk 

vandværk. 

 

Generalforsamlingen  30 marts 2012 i Lillebæltshallen. 
 

 

Antal forbrugere: 

Der er i alt 309 forbrugere tilsluttet vandværket.  

 

Bestyrelsesmøder: 

Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder  

I efteråret afholdte vi desuden aktivitetsdag for bestyrelsen.  

 

Udpumpet/Solgt 

I 2011 er der udpumpet i alt 32870 m
3.

 Der er af disse solgt 32370 m
3
.  

 

Spild. 

Vi har i øjeblikket en utæthed i systemet, som det ikke er lykkedes at finde. 

 

Vandkvalitet og boringskontrol. 

Vandkvaliteten har året igennem været i topform.  

 

Arbejder i 2011. 

Vi havde nogle problemer med styringen af vandværket som betød at vi et par gange fik stop da 

boringerne ikke kørte, samtidig med svigt af alarmanlægget. Det tog lidt tid at finde ud af hvad der 

skete. Svømmerne der styrer pumperne svigtede flere gange. Der blev så installeret et styresystem 

der i stedet kører på en føler der måler vandstanden i renvandstanken. Samtidig blev alarmanlægget 

om-programmeret, så man nu kan se at det er i funktion. Der indkøbes en ekstra føler, så vi har en at 

skifte over på i tilfælde af følersvigt. 

Ventilerne på de åbne filteranlæg blev skiftet da 2 satte sig uhjælpelig fast. Nye ventiler har en 

anden byggelængde og derfor blev de alle skiftet. 

Der blev iværksat et pilotprojekt på Gartnervej for at få en ide på hvad en større omlægning ville 

koste. Valget af Gartnervej blev foretaget da hovedledningen her krydsede ind under et af husene 

med fare for at lave større skader hvis den sprang læk. Så hovedledningen ligger nu i vejen og ikke i 

haverne.  

 

Trefor´s aktiviteter i området . 

Firmaet Munck var i efteråret i gang med at etablere en større vandledning fra Brovejen til 

Assensvej hvor vi har en ledning liggende. Deres nye vandledning nåede frem til vores 

hovedledning der forsyner Russelbæk. De to ledninger var på kollisionskurs og vi havde et møde på 

stedet med formanden fra Munck. Vi aftalte at lave en mindre omlægning af vores hovedledning da 

det set med alle parters øjne var det optimale. Munck ville betale. Så det blev udført og derefter 

brød alle de ulykker ud man kan forestille sig. Da ledningerne skulle dækkes til lykkedes det Munck 

at rive det hele i stykker 2 gange. Til sidst indkaldte vi Munck til et møde hvor vi forlangte at vores 

entreprenør SME overtog arbejdet på skadestedet da vi ikke havde tillid til at de magtede opgaven. 

Vi forlangte samtidig at de skulle udsende et brev til alle forbrugerne der var blevet ramt af 

afbrydelserne. Vores krav blev imødekommet og der faldt igen ro over arbejdet. Så vidt vi er 

orienteret har Munck efterfølgende udbetalt erstatning til damefrisøren i Solskinsvænget og til 

bowlingcenteret. Vi har selv fremsendt regning på de timer der er blevet brugt fra vandværkets side. 

  

Kommende arbejder i 2012. 

Udover de planer vi vil fremlægge på et senere punkt på generalforsamlingen er der ikke planlagt 

yderligere aktiviteter. 

 

 

 



 

Regnskab, budget og takstblad. 

Der har i året været overskridelser af budgettet specielt omkring de reparationer der er udført på 

vandværket. Der har desuden været tale om færre indtægter i forhold til sidste år, da forbruget er 

faldet yderligere. Udgifterne til pilotprojektet på Gartnervej har også betydning for det samlede 

regnskab. I forbindelse med forslaget der kommer senere på vores dagsorden vil det formentlig 

betyde at hvis forslaget falder skal vi overveje at hæve den faste afgift, så vi kan undgå at have 

underskud på regnskabet, som vi har haft de senere år. Så fastsættelsen af næste års takstblad vil 

først kunne ske senere. 

 

Vandråd. 

Vandrådet har igennem året deltaget i møder med kommunen.  

 

Samarbejde. 

Der har været ordinært anmeldt tilsyn med vandværket 5 juli 2011. 

Kommunens kommentarer: Skrillinge-Russelbæk Vandværk er veldrevet og alle dele er 

vedligeholdt og fremstår rene og funktionsdygtige. Ingen henstillinger eller anbefalinger. 

Vi har fået nyt regulativ godkendt. Regulativet er taget fra oplæg fra vandværksforeningen. 

Vores vandindvindingstilladelse på 61000m3 har vi ansøgt om at få reduceret til 41000m3. Det har 

kommunen godkendt. Det betyder at vi sparer ekstra udgifter til grundvands undersøgelser på 

landsplan. 

 

 

 

Vandværket på Internettet. 

Husk nu at du kan se informationer om vandværket på Internettet. Fremover vil der ikke blive 

udsendt årlig information til brugerne. Alle informationer er tilgængelige på vores internetside. 

Sidens navn er: www.rentvand.dk . 

 

  

 

                                                       På bestyrelsens vegne 

 

   Per Posselt    

http://www.rentvand.dk/

