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Formandsberetning for 2021
Vandværk:
I 2021 er det lykkedes os at få både boretilladelse og byggetilladelse. Der er
boret 2 huller med en dybde på hhv. 96- og 90 meter dybe.
Det gamle vandværk er under renovering, og ved at blive bygget op igen. Der er
et stykke vej endnu.
Bestyrelsen har vedtaget, at der bliver lavet en SMS-service, der giver besked
om lukning af vandet i et område, ved behov for det, med vandbrud eller lign.
Der er kommet gang i byggeriet, særlig omkring Næs-Åbakken.
Det er i 2021 bygget 9 nye huse, og flere er på vej.
Der er også søgt om tilladelse til at byggemodne grunde, både ved siden af
Fiskebækparken, og for enden af Fiskebækparken.
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
2021. Der har kun været 3 brud, hvilket også ses på Vandværkets spild på 2,6 %,
mod 2,1 % sidste år.
Udpumpet vandmængde:
I år er der udpumpet 376.636 m³. Det er 10.700 m³ mindre end sidste år.
Heraf er de 228.578 m³ leveret til Malteriet. Det er 4.012 m³ mindre end sidste
år.
Den resterende del på 148.058 m³ er leveret til øvrige forbrugere. Det er 6.688
m³ mindre end sidste år.
Svind på ledningsnettet er 2,6 % af den udpumpede mængde.
Der har været en del besparelse på strømmen. Solcellerne har givet 10.014 kWh
strøm til Vandværket.
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Vedligeholdsarbejde:
Af vedligeholdelse har vi sat i gang med at lave en ringforbindelse fra Bygårdsvej
og til Industriparken, da det er en klar fordel, hvis der skal repareres på den
ledning, der går til Malteriet mm.
Vandanalyser:
Der har været 12 udtagninger af det udpumpede vand, samt prøver fra 2 af
boringerne. Boringerne er ok, dog med en smule nitrit i. Det forsvinder, når
vandet bliver iltet og renset.
Nogle af prøverne var der så for lidt ilt i. Det er også en udfordring, og det er
også galt, når man skal transportere vandet i rørene.
Vi er nok på sigt nødt til at tilsætte mere ilt i rå vandet.
Efterfølgerne var alle vandprøverne for de afprøvede stoffer under den fastsatte
grænseværdi.
Bestyrelsen:
Der skal lyde en stor tak både til bestyrelsen, til ReviVision, og til revisorerne for
godt samarbejde, og, som altid, til Gunnar, som har bistået i arbejdet med
boringer og ombygning.
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