
Årsberetning 2019 

 

2019 begyndte som 2018 sluttede, meget tør men det ændrede sig 

i årets løb, da det blev meget våd, så alle vanddepoterne  er i hvert 

fald fyldt op igen. 

Der er i 2019 pumpet 174 100 M. vand op. Heraf er 4300 M. brugt 

til filterskyl, det giver 169 800 M. i udpumpet mængde. 

Herfra er 169 294 M. ud faktureret, det giver en difference på lige 

godt 500 M. Det giver en spild procent på 0,3 i runde tal, som må 

siges er meget lav. 

Men folk er meget god til at melde til os, når de har observeret et 

rør brud. 

Dem har vi haft et par stykker af. Bl. andet på Skast ledning ved 

transformer station og ved Østerende 5. 

Ved Østerende er hovedledning repareret og det samme gælder på 

Mølbyvej. På Nørrevej har der været en del aktivitet i takt med at 

Tønder forsyning har været i gang med den separat kloakering. 

Omkostninger hertil er fordelt sådan cirka halv om halv. 

Det skyldes at vores kortmaterial ikke altid lige passer med hvor- 

hen ledninger reelt ligger, eller vi finder nogle som ikke længer er i 

brug; så bliver de fjernet og vi får styr på det. 

Så lang Tønder Forsyning er i gang, vil der også være en opgave 

for os. 

Der er fjernet en 3 – 4 stikledninger fra gammel markhaner eller 

ejendomme som er eller skal brækkes ned. Rejsby 11 og Randerup 

29 en 41. 

Der er i 2019 skiftet en 8-9 stk vandmåler, de har samtidig monteret 

en antenne i toppen af målebronden sådan at vi har nemmere at 

aflæse dem. 



Endvidere har vi løbende vedligeholdt på ledningsnettet hvor vi 

reparerede defekte stophaner og tætte an boringer eller filter/måler. 

Der er i 2019 foretaget alle de lovpligtige prøver og vandanalyser. 

Resultaterne overholder alle grænseværdierne. 

Man kan se resultaterne på MIT DRIKKEVAND DK. 

Vi har dog en svag stigning på Bentazon, på 0,024, hvor grænse 

værdi er 0,1.  Vi holder skarp øje med analyserne så vi kan reagere 

i god tid. Det skal understreges at der er ingen bekymring med 

vandkvaliteten. 

I foråret har kommunen været på besøg og synet vandværket som 

en af de første. Alle vandværker i kommunen skal synes, vores er 

godkendt uden bemærkninger. 

3 personer fra bestyrelsen har været på kursus i år. Brian var til 

indvinding af drikkevand, Sven var til beredskabsplan og jeg har 

selv været til vandmåler og tilbage strømning. Kurser blev udbudt af 

Vandværks forening of firmaer hvor vi løbende er med i for at holde 

os opdateret. 

I 2019 er vi ENDELIG og langt om længe blevet færdig med de 

sidste hænge partier i det nye vandværk. Efter et langt og sejt træk 

har vi kort før jul lavet en afleverings forretning med SILHORKO, 

hvor de sidste tilbageholdte 400 000,- på nær 25 000,- også er 

betalt. 

Tilbage var kun garanti sagen, men den er afsluttet i den her uge. 

Nu kan vi kom videre og få lavet en service aftale med Silhorko 

sådan vi kender vores omkostninger til dagligt drift. 

 

I slutning af 2019 har vi af begge vores penge institutter fået den 

besked at vi skal betale rente.. JA i hørte rigtig . Vi skal betale rente 

af vores indestående, og med et beløb af omtrent 1,6 milj. I banken 

og cirka 0,7 % i rente vil det koste os en 11 / 12 tusind kroner årligt. 



Der er ikke mange år siden da have vi det som en rente indtægt, 

men sådan er virkeligheden i dag. 

Vi har fra bestyrelsen undersøgt om vi skal købe stats obligationer, 

men..men herved er der nogle omkostninger og også en risiko for 

nogle kurstab hvis renten stiger, og så er vi lige vid. 

Aktier er udelukket, da det er ren spekulation, og det skal vi ikke 

gøre med vandværks penge. Derfor er vi i bestyrelsen så småt 

begyndt at snakke om, om vi skal fremskynde nogle af de projekter 

med en lidt længere tidshorizont. Hermed tænkes en tilpasning på 

en par hundrede meter ved Skast ledning op til transformer station. 

Ta kontakt til kommunen for at finde ud af hvordan den BNBO ( 

borings nære beskyttelses område) kommer til at se ud, og hvilke 

omkostninger der er vil opstå for vandværket. 

Desuden leder vi stadigvæk efter et nyt kildeplads, men det er ikke 

så enkelt længere, lige netop på grund af de BNBO. 

Efter jeg i 2018 har fået gang i vores aktivitets udvalg med en 

veltilrette lagt ÅBENT HUS arrangement, kunne vi lige så godt 

holder dem i gang. Det har resulteret i at vi i september havde en 

hyggeligt aften på Havneby Kro, for hele bestyrelsen og de 

folkevalgte revisorer, plus påhæng var med. 

Sidste gang vi var på udflugt var i 2015, så det var tiltrængt. 

I oktober var en del af bestyrelsen med til et dobbelt jubilæum ved 

vores lokale smed Beck Ballum, hvor både den ældre og den yngre 

generation kunne fejres. 

Men inden jeg takker alle bestyrelses medlemmer og andre 

samarbejdspartner vil jeg gøre opmærksom på at vi faktisk har et 3 

dobbelt jubilæum i år. 

 



For det 1. vil jeg bede Leif herop. Leif har været med i Ballum 

Vandværks bestyrelse i 30 år ! Hvoraf i hvert fald, hvad jeg kan 

finde tilbage i protokollerne i 25 år, og måske endda længere som 

protokolfører. Vi takker dig for din indsats for de sidste 30 år. 

Så vil jeg også bede Peder og Sven heroppe, som begge har været 

med i 25 år! 

Vi vil også Takke jer begge for den den indsats i har gjort. Peder i 

en lang årrække som formand. Sven som kasserer. 

 

Så har jeg fundet et citat i de gamle protokol: 

Bestyrelsesmøde den 15 marts 1995,ved Lauritz Echner. 

Alle mødt. 

De 2 nye bestyrelses medlemmer Peder Gjelstrup og Sven Gårde 

med til møde for 1 gang, og gik aktiv ind i debatten,  

.. og så sluttede referatet med at Sven blev valgt som kasserer og 

Leif B Nielsen som PR mand. 

Og sådan har det været lige siden. 

 

Hermed vil jeg afslutte min årsberetning og giver ordet tilbage 

Lønne. 

 

 

 

 

 

 



 


