
Formandsberetning  
 

2017 har været et begivenhedsrigt år. Der er pumpet 170.679 m3 vand ud. Herfra er 164.195 m3 

udfaktureret. Det giver et spild med 6.484 m3 svarende til 3,8%. Det er en lille tilbagegang i forhold til 2016.  

Der er foretaget alle nødvendige og lovpligtige prøver og analyser, hvor der ikke har været nogle 

bemærkninger. Heller ikke ved den ekstra prøve, med det i pressen meget omtalte pesticid desphenyl-

chloridazon. Resultaterne kan ses på hjemmesiden www.mitdrikkevand.dk  

På det seneste er der nogle forskere som er begyndt at kigge på nitrat i vandet, som kan fremkalde 

tarmkræft. Den seneste analyse viser at vi ligger under 0,3 mg pr. liter, der hvor grænseværdien siger 0,5 

mg. pr. liter. Vi holder hele tiden skarpt øje med at vi overholder alle krav og leverer vand af bedst mulig 

kvalitet.  

På ledningsnettet har der været nogle få reparationer, et par rørbrud, en anboring som var i stykker og 

endvidere er der placeret et par nye målebrønde. Her har vores udgifter været beskedne i år.  

Udover et antal byggemøder, for det meste bistået af Brian og Svend, er der i årets løb blevet afholdt 5 

bestyrelsesmøder, hvor en af dem faldt sammen med et arrangement fra Tønder Vandråd. Her var der ca. 

60-65 bestyrelsesmedlemmer fra de forskellige vandværker som er med i Tønder Vandråd. Mødet startede 

med en fremvisning af det nye værk og sluttede her på Klæager med en gennemgang og diskussion af 

aktuelle emner.  

Svend og Brian har igen i år været med til vandværksmesse i Fredericia, en fagmesse hvor man holder sig 

opdateret om den sidste nye udvikling og skaber kontakter for at have så stor så muligt et netværk.  

Svend og Jens har deltaget i et kursus ved Kamstrup, leverandør af vores vandmåler, hvor de er blevet 

opdateret om fjernaflæsning, dataoverførelse, priser og hvad der ellers findes af udstyr, også aktuelt da vi i 

de kommende år skal indsende et vis antal vandmåler til kontrol.  

Yderligere er de blevet præsenteret et forbrugsdisplay som kan sættes op i hjemmet for at følge med i 

vandforbruget.  

Det sidste kursus hvor vi var med var arrangeret af Tønder Vandråd og omhandlede den nye 

persondataforordning, som træder i kræft d. 25 maj. Her blev vi orienteret om hvordan vi skal håndtere 

personhenførbare oplysninger, ligesom der blev givet gode råd og tips om IT sikkerhed. Her skal det også 

nævnes at Svend var kursusleder og at han er med i Tønder Vandråds bestyrelse.  

Yderligere har Svend selv for nylig deltaget i et kursus for kasserere i Agerskov. 

Udover kurser har vi haft har et par møder med Tønder Forsyning, et møde angående samgravning ved en 

eventuel kloakering af Østerende/Vesterende. Men på grund af nogle indsigelser kan det have lange 

udsigter. Vi følger sagen forsat.  

 

På et andet møde kom der et brat ende på et længere diskuteret emne om betaling for målerdata. Tønder 

Forsyning måtte blankt erkende at de har fejlet og at vi som vandværk kan fortsætte med at få en 

godtgørelse på ca. 30 kr. pr. måler for at videregive målerdata, sådan at vores omkostninger til vandmålere 

er dækket ind. Fra Forsyningens side var der lagt op til kun at betale ca. 20 kr. for kloakerede ejendomme.  

http://www.mitdrikkevand.dk/


 

I takt med at byggeriet af det nye vandværk i 2016 rigtig skred frem, kunne teknikere og elektrikere starte 

med at installere de mange indvendige installationer i det første halve år af 2017. Og efter opstart og 

indkøring fik vi omtrent 1. juni grønt lys fra myndighederne om at vi måtte pumpe vandet ud i 

ledningsnettet. Så d. 7 juni 2017 blev en historisk dag, hvor der endelig blev koblet om og det nye vandværk 

kunne tages i brug. Efter et par måneder og nogle små finjusteringer havde vi håbet på og regnet med at vi 

kunne afslutte hele processen med et åben hus, som jeg lovede jer sidste år. I dag et halvt år efter og 

næsten lidt flov må jeg erkende, sådan gik det ikke helt. Det er som om at SILHORKO som har total 

entreprise er gået helt i stå. Der mangler en del småting, bl.a. polering af tanke, procesbeskrivelse, 

manglende IT udstyr, med mere. MEN lige meget hvor meget vi rykker for det, sker der intet.  

Brian vores projektleder, som næsten ugentlig har kontakt med SILHORKO får helt knubs af det. Så her 

ligger der en stor opgave for os de næste par måneder, og se at vi kan afslutte det hele og I ikke bliver snydt 

for et åben hus en gang til. 

Det gamle vandværk blev endelig brækket ned i løbet af oktober måned af Kurt Christensen som vandt 

licitationen på nedbrydningen.  

Og når det nu engang bliver forår og tørrer lidt af kan vi færdiggøre udendørs arealet.  

Jeg vil afslutte med at takke alle vores leverandører og andre samarbejdspartnere og en særlig tak til resten 

af bestyrelsen for det gode samarbejde i det forgangene år.  


