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Bestyrelsens beretning for 2020

Igen i år har vi været tvunget til at udsætte vores Generalforsamling, vi kunne godt afholde en Digital,
men har valgt at udsætte generalforsamlingen, da vi forventer at vi snart kan mødes igen.

Bestyrelsen takker alle fordi I støtter op om vores lokale vandværk.

Bestyrelsens holdning:

Vi ønsker at have et lokalt vandværk hvor vi har indflydelse på kvaliteten af det vand vi drikker.

Det er bestyrelsens holdning, at vi ønsker at levere rent vand uden pesticider.
For at vi kan det, er vi nødt til at erhverve en ny boring.

Bestyrelsesarbejde:

Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder og en generalforsamling.

Derudover mange øvrige møder, især omkring en nye boring i Nr Søby.

Vi har deltaget i flere møder med:
Kommunen, Nr. Søby Vandværk og Vandcenter Syd
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Kommunen har ønsket at vi stryger § 7 i vedtægterne, dette er godkendt på generalforsamlingen i
2020, men da det er en vedtægtsændring, skal der stemmes om det 2 gange.

2.1

Nuværende vedtægter:

Hvis vi skal nævne nogle af bestyrelsens andre opgaver, så er det følgende:

•

Egenkontrol af vandprøver hos forbrugerne i diverse brønde og på vandværket. Her tester vi for
visse bakterier i vandet, som kan være tegn på, at der er sket forurening fx ved rørarbejde eller
indtrængning af vand til renvands beholderen.

•

Udsendelse af varsel til forbrugerne via Blue Idea, sms-beskeder.

•

Udsendelse af digitale kort med anmodning fra LER (lednings ejer registeret)

•

Vedligeholdelse af digitale kort, med opmåling af GPS til Thvilum (ledningsregistreringen).

•

Indhente digitale databaser rediger dem og videresende dem til Blue Idea & Thvilum.

•

Udtage vandprøver i boringer, hos forbrugere og på ledningsnettet i samarbejde med Eurofins Miljø
A/S

•

Udbringning af orientering i forbindelse med ledningsarbejde
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•

Bestille montering af vandmålere.

•

Aflæsning af Kamstrup vandmålere 6 til 8 gange om året.

•

Vi har brugt en del tid på at lede efter utætheder på ledningsnettet.

•

Er endnu ikke lokaliseret helt, men en stor utæthed er fundet

•

Der er brugt rigtig meget tid på ansøgning af VVM på boring i Nr. Søby og råvandsledning mellem
boring og vandværkerne.

•

Vi har udarbejdet udbudsmateriale på udskiftning af forsyningsledninger på Dømmestrupvej mellem
Albanivej og åen.

•

Tilbudsgivere var Vandcenter Syd, Munck og VVS Gruppen.

•

VVS Gruppen var billigst.

Vandværkets data.

Forbrugere og stikledninger

Stikledninger/jordledninger

Ca. 962 stk.
Ca.

29 boliger på 1 stikledning i 2021

Vandproduktion i 2020
Udpumpet til vandværkets forbrugere 01.10.19 til 30.09.2020

117.515 m3

Solgt vand til forbrugere 1.10.19 til 30.09.20

114.237 m3

Året svind ca.

2,7 %

Købt Kwh

67198 kwh.
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Kw. pr. m3 vand 67198 kwh / 117515 m3 vand

0,57 kw/m3 vand

Værdiansættelse af vandværket:
Når vi kommer til regnskabet vil i nok spørge om hvad der lige er sket?
I forbindelse med de mange lejligheder der er dukket op her i området er der sat fokus på, hvor meget de
skal betale i anlægsbidrag.
Vandværket kræver at de nye forbrugere betaler et bidrag til vandværket, for at være andelshaver, der
svarer til den mængde vand de bruger (se det nye takstblad).
I vores gamle Årsrapport var vandværket stort set afskrevet, så ifølge kommunen kunne vi ikke kræve noget
for værdien af vandværket.
Dvs. nye forbrugere blev automatisk medejer af de værdier, som eksisterende forbrugere har indbetalt til
gennem årene, det fandt vi ikke var rimeligt.
For at ændre dette har vi haft Thvilum til at beregne vandværkets værdi af ledningsnettet, som en stor del af
vandværkets værdi. (Thvilum passer vores kort over området)
Vandværket har selv beregnet værdien af inventar, vandmålere, og meget andet, men efter gennemgang af
det er det stort set nedskrevet se selv, selvom vi tænker at vi har et helt nyt vandværk så passer det ikke
helt.

Bestyrelsen har
Fra 2021 følger vores vandaflæsning årsskiftet.

Vandværkets forsyningsledninger er ca. 50 km.
Ledningerne består af PVC eller PE rør
Halvdelen er PE rør har en gennemsnitsalder på ca. 15 år.
Resten er PVC eller Pel rør, disse rør er mellem 30 og 50 år
Disse rør har en levetid på ca. 50 år
Der er ikke planer om udskiftning af forsyningsledninger de næste par år, grundet en ny Råvandsledning til
Nr. Søby.

Arbejder på ledningsnettet 2020.
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Skade på rørledning ved Pilevej/Dømmestrupvej. Rør skudt over af Årslev Net i forbindelse med ny fiber.
Skade på rør i krydset Dømmestrupvej/Albanivej

Udskiftning af rør på Dømmestrupvej fra Albanivej og ned til åen
Montering af ny stophane på hovedledning på Skovrevlgyden ved Lumbyvej, grundet utætte stophaner.

Fremtid - investeringer:
•

Ny Boring DGU 155.1333 ved Mørkhøjvej samt råvandsledning sammen med Nr. Søby Vandværk

•

Renovering eller ny renvandsbeholder.

Ny boring DGU 155.1333
Ideen er nu at vi sammen med Nr. Søby Vandværk, kan lave en fælles indvinding til begge vandværker, som
vil give tilstrækkeligt og rent vand til begge.
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Den 26. maj 2020 fik vi startet prøvepumpning af en af Vandcenter Syd boringer Nr Søby Kildeplads DGU
155.1333

Den 26. maj 2020 viste måleren 50354 m3
Den 30. juni 2020 viste måleren 70583 m3
Boringen blev prøvepumpet med 31 m3, men da vi måtte flytte lidt på slangeafløbet, faldt pumpekapaciteten
til 28 m3.
Under prøvepumpningen blev der taget prøver af vandet og disse prøver viste at vandet var fint.

Vi har samlet pumpet 20229 m3 op af boringen på 35 dage.

+

Takstblad:
Nyt Takstblad der generelt prissætter vand til 11,25 kr. pr. m3, der er dog et mindstebeløb på 575 kr.
Gennemgang af takstblad samt spørgsmål til takstblad ???????????

Arbejder for vandværket udført i 2020:

Faaborg Midtfyn Kommune
Vi takker kommunen for at de har vist at stor interesse for vores problemer med rent vand.
Kommunen har været til stor hjælp i forbindelse med ansøgninger, tilladelser, og været
rigtig behjælpelig på alle måder.

Vandcenter Syd
Vi takker for at de stillede boringen til rådighed for et rimeligt beløb, for Nr. Søby- og Nr.
Lyndelse Vandværk.
Samt tekniske bistand i forbindelse med prøvepumpning.
Ansøgninger af tilladelser, og meget anden bistand.
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Nr. Søby Vandværk.
Vi takker for et godt sammenarbejde, som foreløbig har givet os en endelig
indvindingstilladelse.
Vi takker især for jeres indsats med ansøgninger mm. hos kommunen og berørte
lodsejere.

VVS Gruppen
Diverse reparationer samt monteret målere.
Udskiftning af forsyningsledninger på Dømmestrupvej.

Egelund
Diverse reparationer
Udskiftning af forsyningsledninger på Dømmestrupvej.

Vi vil gerne takke håndværkere, ansatte og bestyrelseskollegaer for samarbejdet, det har været et kæmpe
arbejde i det forgangne år.

