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Formandsberetning for 2014 

 

Vandværk: 

I det forgangne år er alle pumper på vandværket udskiftet. De er udskiftet til det, der hedder 
frequence reguleret pumper. Det er en styring, der får pumpen til at yde i den mængde, der er 
brug for. Det gør, at trykstødene i rørene næsten ikke er der mere. På sigt vil rørene ikke få 
den voldsomme påvirkning af start og stop, som førhen gav disse trykstød. Dermed vil der 
ikke være så mange brud på de gamle pvc-rør. 

Som året er gået, er der sket det, at Vordingborg kommune har givet lov til en støjvold lige 
oven på et drikkevandsreservoir, et OSD-område, som vi får vand fra. Det har der været en 
del drøftelse om i bestyrelsen. Takket være bl.a. Christians store kendskab til 
miljøafværgning, er det lykkedes os at sætte den på pause i en rum tid, og med lidt hjælp fra 
Naturstyrelsen, tror vi, det er lykkedes at bremse projektet. 

Der har i gennem mange år været gratis vand til de, der har lagt jorder/boringer til 
vandværket. Det var normalt dengang, hvor vandet ikke kostede noget. Det er noget 
anderledes i dag, og når firmaet overgår til andre personer, ophører denne aftale. 

SKAT kom i 2013 med en forsigtig udmelding, om at vandværkerne nok skulle til at betale 
skat? Det var der en del vandværker, der klagede over, da man ikke skal betale skat af noget, 
man ikke tjener penge på. Det har vi statens ord for. Vi distribuerer kun vandet, og samtidig 
har vi en negativ indkomst. Dette gav slet ikke nogen mening, og alligevel kom der 3 
girokort på tilsammen kr. 180.000,-, som SKAT skulle have. Vi betalte og så glade ud. FVD 
lavede så et møde i Fredericia, hvor Gunner og Karina fra revisorerne deltog. De fik det at 
vide, der skulle til for, at vi kunne få vores penge tilbage. 

Drift: 

I den daglige drift har der været det sædvanlige med diverse tilsyn ved vandværket og vores 
boringer. Ledningsreparationer har der været meget få af i 2014 – undtaget et par enkelte 
store, hvor der var løbet en del m³ vand ud, inden der blev lukket og repareret. 
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Udpumpet vandmængde: 

I år er der udpumpet 347.838 m3. Det er 21.700 m3 mere end sidste år. Heraf er de 208.281m3 
leveret til Malteriet. Det er 14.764 m3 mere end sidste år. Den resterende del på 160.443 m3 
er leveret til øvrige forbrugere. Svind på ledningsnettet er 7,1 % af den udpumpede mængde. 

Der har også været en del besparelse på strømmen. Solcellerne har givet 11.500 kw/h, men 
det har også været et fantastisk år med sol, så mon ikke, det er en god investering? Man kan i 
øvrigt se, at andre vandværker har fået samme idé. 

Investeringer: 

Der er investeret i nye trykpumper på vandværket. De gamle pumper havde klaret det i 19 år, 
og de har ca. udpumpet 6,3 millioner m³ vand. 

Vedligeholdsarbejde: 

Der har været et par store brud i de natlige timer, således at der var behov for at få nattøjet af 
og waders på. Én måtte hentes og bringes,(han var til fest), så stor tak både til ham og til 
Gunner, der stod for koordineringen. 

Vandanalyser: 

Der har været 6 udtagninger af det udpumpede vand, samt prøver fra 2 af boringerne. I nogle 
af prøverne var der et forhøjet kimtal, hvilket var en eftervirkning af håndværkerarbejdet 
inde på vandværket. De blev efterkontrolleret, og efterfølgerne var alle vandprøverne for de 
afprøvede stoffer under den fastsatte grænseværdi. 

Bestyrelsen: 

Der skal også lyde en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde, og Gunner for alt dét, som 
Konkurrencestyrelsen har taget af hans tid det forgangne år. 
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