
 

Formandsberetning 

 

2018, bliver husket for, at være et meget tørt år. 

Det har vi på vandværket kunne mærke med en lidt højere 

udpumpning som var på 180842 m3. 

Med en ud fakturering på 178992 m3, giver det en spild på 

1850 M3, som svarer til 1 %. 

Midt på sommeren var afsænkning i boringer lidt større 

end normalt, men vi kunne følge med uden problemer, 

trods tørken. 

Der er foretaget de lovpligtige prøver og analyser på 

vandet og der har ikke været nogen bemærkninger. 

Resultater kan ses på MIT DRIKKEVAND.DK, her kan man 

også få en forklaring af de forskellige tal og grafer, meget 

aktuel med de fund af plantebeskyttelses midler/pesticider 

og heraf stammende nedbrydnings stoffer, som er fundet 

nogle steder i landet. 

Som følge heraf er der indgået en politisk aftale mellem 

regering, danske vandværker og landbo og fødevarer om 

BNBO ( borings nære beskyttelses område). 

 

 



 

 

Hvor der er indenfor de næste par år i sammen arbejde 

med kommuner og lodsejer skal laves en 

handlings/beskyttelses plan. 

I 2018 er der også udarbejdet et nyt kontrol program og i 

gang sat for de næste 5 år. 

Heri beskrives det hvor og hvordan vandprøvene skal 

tages. 

Endvidere er persondataloven tråd i kraft. 

I det forgange år har udgifterne til vedligeholdse af 

ledningsnettet være lidt højere. Det skyldes bl. andet et 

rørbrud på Buntje ledning, ellers er der fjernet en par 

markhaner. 

Der er sat en 3-4 nye måler brønde op, på Randerup 30, 

Østerende 3, og Rejsby 37 med mere. 

En par installationer er lukket ned, typisk ved en 

nedbrydning af ejendommen. 

Så kom der lidt omkostninger på Strandvej, for en ledning 

som skulle skylles, efter at et par plattenslager har ødelagt 

og repareret vores vandledning uden at fortælle det til os. 

 



 

 

Men da Sven fandt ud af det, der kan i tro, at de stod med 

røde ører bagefter. 

Sven og Peder har deltaget i et beredskabs kursus, og 4 

mand fra bestyrelsen var til vandværksmesse i Fredericia. 

Derudover har vi fra bestyrelsen deltaget i 2 møder fra 

Tønder Vandråd, hvor Sven er blevet formand for. 

På disse møder tager de nogen aktuelle emner op, som fx 

rensning af vand med bakterie eller aktiv kul. 

UV behandling for at nedbringe en evt. forhøjet kim tal. 

Vi fik de sidste informationer af Ole Will, som er den nye 

formand for de danske vandværker. 

 

I 2018 fik vi færdig gjort hele udendørs arealer. Grunden 

blev afrettet og tilsået, hegn og låge er repareret og 

etableret, og da græsset begyndte at gro kom en 

robotklipper i gang. Sådan at vi nu har en pæn og 

præsentabel vandværk, som vi gerne vil vise frem for alle 

vores andelshavere. 

 

 



 

Det gjorde vi så søndag d. 28 okt. med et rigtig fint åbent 

hus arrangement. Vejret var med os den dag og der kom 

en cirka 60 personer ind og se det nye vandværk. 

En rigtig vellykket dag. 

Det kan vi desværre ikke sige om alle møder vi har holdt 

med Shilhorko. Vores entreprenør. 

Vi kan snart ikke finde ud af om de ikke kan eller vil blive 

færdig. Der er stadigvæk en hængeparti ang. Styring og 

polering/ rustbehandling af ren vands tankene. 

Vi har tilbageholdt den sidste betalingsrate på 400.000 

plus moms og vi arbejder intens for at få det færdig gjort i 

år. Det vil da i hvert fald aflaste Brian og Sven som bruger 

meget tid på det. 

 

Et nyt projekt hvor vi er begyndt at kigge på er en ny 

kildeplads. Der er mest for forsynings sikkerhed. 

Derfor har vi allieret os med Sten Thomsen fra Abild. 

Sten har i mange år arbejdet med grundvand, først i amtet 

og miljøcenter Ribe, og til sidt ved Tønder kommune. 

 

 



 

Han er nok den med en stor lokal viden om 

grundvandsmagasiner, og jeg kan nok sige hvis du først 

kommer ned i Tønder graven eller Ribe formation er hans 

oplæg ikke for små børn mere. 

Men et interessant emne hvor vi arbejder videre på.  

 

Hvis nogen i forsamlingen, især den ældre generation har 

kendskab til et potentiel godt sted for at pumpe vand op, 

må i gerne sige til. 

Når Tønder forsyning i år begynder med at lave dobbelt 

kloakering skal vi fra Vandværks side, stå klar med 

graveforespørgsel og holde lidt øje med at vores 

ledningsnet ikke bliver skadet. 

 

 

Jeg vil afslutte med at takke alle vores leverandører og 

andre samarbejdspartner og en særlig TAK til resten af 

bestyrelsen for den gode samarbejde i den forgangne år. 

 

Marcel te Brake 
Formand 


