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Antal forbrugere: Der er i alt 318 forbrugere tilsluttet vandværket. Der er i 2015 tilsluttet 4 på Helenevej, 1 på 
Skrillingevej og 4 på Møllegårdsvej. 
Bestyrelsesmøder: Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder.   
 
Udpumpet/Solgt I 2015 er der udpumpet i alt 29657 m3. Der er af disse solgt 27186 m3.  
 
Spild. Spildet har været 8,3%. I løbet af sommeren konstaterede vi at spildet var stigende og forsøgte 
derfor at finde årsagen. Det medførte desværre at vi et par gange fik gravet forgæves. Til sidst fandt 
vi en utæthed ved Assensvej 109 og forventede at det ville lukke for spildet. Desværre viste det sig 
igen at der stadig var for stort spild. Årsagen blev fundet i Russelbæk i en  svejsning i de nyanlagte 
hovedledninger. Det blev repareret og nu faldt spildet drastisk. Udgifterne med gravning og 
reparation blev afholdt af smeden som en garantirep. 
 
Vandkvalitet og boringskontrol. Vandkvaliteten har året igennem været i topform. Dog blev der fundet forurening som blev kortlagt 
at stamme fra boringen på lindevej eller den nye hovedledning. Forureningen viste sig at stamme fra 
den ny anlagte hovedledning fra boringen på Lindevej. Der blev sendt 2 svampe gennem ledningen 
sammen med 1 l rodalon og efterfølgende skylles ledningen i en uge. Herefter blev der taget nye 
analyser som viste at nu var kvaliteten igen i top. Boringen blev derefter taget i drift igen. 
 
Administration og kasserer. Formanden har haft et travlt år da der var mange ting der skulle samles op og ændres efter at 
kasseren stoppede. Desværre viste det sig her i januar at der var sket en fejl under konvertering af 
data ved NETS så  ca. 104 af forbrugerne som fik fejlopkrævninger. Vandværkernes EDB Service 
fik opsagt den tilmeldte betalingsservice og udsendte i stedet et brev sammen med opgørelse og 
girokort til disse. Desværre var brevet ikke formuleret så det helt fremgik klart hvad man skulle 
gøre.  
Igennem 2015 har der været bøvl med at kunne se i arkivet på Nordeas homebanking. Man bliver 
kostet rundt til forskellige tlf numre når man forsøger at få løst problemet. Nu har bestyrelsen 
besluttet at vi i år skifter til Middelfart Sparekasse. Her håber vi at evt. problemer kan løses lokalt. 
 
Fremtiden. Der er i 2015 afholdt møde mellem bestyrelserne i Strib vandværk og vores vandværk. Bestyrelsen 
fra Strib var på besøg på vandværket og efterfølgende blev der holdt møde i Strib samme dag. 
De 2 bestyrelser har aftalt at vi vil arbejde på at slå de 2 vandværker sammen. Formålet skulle være 
at nedsætte de administrative omkostninger og hvor der ellers kan opnås fordele. 
Det er aftalt at hver bestyrelse på de respektive generalforsamlinger orienterer om planerne og hvis 
der er opbakning vil der blive sat et arbejde i gang med at udarbejde en plan for sammenlægning. 
Når den er på plads skal begge vandværker fremlægge planen for medlemmerne på en 
generalforsamling og få den vedtaget inden den kan træde i kraft. Bestyrelsen har den opfattelse at 
såfremt beretningen bliver godkendt uden store protester imod at fortsætte muligheden for en 
sammenlægning vil vi arbejde videre med dette. 
 
 
 



 
Plan 2030. Den gamle hovedledning på Helenevej blev udskiftet i 2015.  I forbindelse med regnskabet er flyttet 
til Holsted besluttede bestyrelsen at vi i 2015 udskiftede resten af de at de resterende ca. 200 
vandmålere skulle udskiftes i 2015, så al aflæsning til Vandværkernes EDB Service fra 2015 og 
frem bliver foretaget elektronisk. Det vil give nogle besparelser når der ikke skal sendes 
aflæsningskort ud og også besparelse til inddateringsmodulerne som spares. Til gengæld vil vi 
komme ud af 2015 med et underskud. Men da brugerne har betalt til vandmålerne skal det jo også 
fremgå af regnskabet. 
Af den årsag slog vi bremserne i for yderligere arbejder i 2030 planen for ikke at komme ud med alt 
for stort underskud i regnskabet.  
I 2016 starter vi op med at passere viadukten på Assensvej og tilslutte ejendommene fra 
Solskinsvænget til viadukten. I 2017 har vi planer om at starte på modernisering vandværket til 
lukkede filtre. I den forbindelse har vi haft Rambøll i gang med at undersøge mulighederne. De er 
kommet til den konklusion at bedste resultat fås med lukkede filtre både økonomisk og 
driftsmæssigt. Næste skridt bliver at Rambøll udarbejder udbudsmateriale og der derefter udvælges 
en leverandør. Prisen forventes at ligge tæt på 1 mill. Kr. Finansiering vil vi klare ved at optage et 
10 års lån startende i 2017. Vi vil optage lån i Middelfart Sparekasse eller via Kommunekredit. Som 
det ser ud nu er det billigst ved kommunekredit hvor den årlige pris er 108000kr.-. Middelfart 
Sparekasse ligger på 135000kr.-. Det vil ikke komme til at give forbrugerne ekstra 
omkostninger da det allerede er indregnet i 2030 planen. 
 
Nye lovkrav. Et nyt tiltag gør at der til vandværker på vores størrelse ikke længere er krav til extern revision. Dog 
forlanger vores forsikring at der skal være extern revision da vi jo længe siden har tegnet 
bestyrelsesansvars   forsikring, som har dækningssum 5 mio. kroner med underslæbsdækning. 
Til næste år skal regnskabet aflægges efter helt nye regler og vil derfor komme til at se noget 
anderledes ud. Jeg håber at vi kan få hjælp til dette gennem Vandværkernes EDB Service. 
 
Middelfart spildevand. Der er lavet aftale om levering af forbrugsoplysninger. Vandværket får 30,39 kr.- pr. vandmåler 
samt et årligt honorar for konvertering på 1.213,91 kr.- Priserne reguleres hvert år i januar. 
Desværre har vi ikke fået sendt faktura før her i januar 2016. Beløbet er dog kommet med på 
regnskabet 
 
Indvindingstilladelse. Vores indvindingstilladelse mangler stadig fra kommunen. 
 
Regnskab, budget og takstblad. Regnskabet kommer ud med et underskud. Takstbladet for 2016 er blevet godkendt af kommunen 
med mindre forhøjelser. 
 
Vandråd. Vandrådet har gennemført de sædvanlige aktiviteter med møder mellem vandværkerne og 
Middelfart kommune. Referater fra møderne kan findes her: http://www.vandrådet.dk/ 
 
Nødforsyning. TreFor har endnu ikke ændret i nødforbindelsen. Der er dog meddelt dem at vi forventer at bruge 
nødforbindelsen når vandværket skal renoveres. 
 
Vandtank. Vores vandtank(beton) som jo er mange år gammelt trænger til et eftersyn, så vi er sikre på ikke at 
få en forurening pga. indtrængende overfladevand. Det eftersyn vil vi prøve om vi kan få arrangeret 
i 2015 eller 2016. Dette har vi dog udsat til at ske når vandværket renoveres. 
 
Vandværket på Internettet. Husk nu at du kan se informationer om vandværket på Internettet. Alle informationer er 
tilgængelige på vores internetside. Sidens navn er: www.rentvand.dk . 
 På bestyrelsens vegne Per Posselt   


