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Beretning 2013 Terslev Vandværk I/S
Året 2013 har for Terslev Vandværk I/S været et år med store omvæltninger.
Den store ombygning af vandbehandlings anlægget blev gemmeført og SRO’en
er blevet opdateret, således at vi i dag har et godt, sikkert og tidsvarende filter
anlæg med nye vandtanke. Jeg kan som formand kun være stolt af det arbejde,
der er udført, og kan ikke takke Bent og Michael nok for det arbejde de har lagt i
ombygningen.
Det har taget os 5-6 måneder at få filtrene bare nogenlunde i gang, og yderligere
3-4 md at få dem i topform. I juli måned begyndte vi så igen at levere vand til
vores kunder, dog stadig med skærpet opmærksomhed på kvaliteten af vandet,
som dog hele tiden er blevet bedre og bedre. I dag har vi igen en vandkvalitet vi
kan være stolte af, med et kim22 tal på 5. Her er der en grænseværdi på 50
ved afgang fra vandværk og 200 i vandhane hos forbrugerne. Værdier på
Ammonium og Nitrit svinger lidt, men ligger langt under grænseværdierne.
Alle andre værdier er enten ikke målbare eller også ligger de langt under
grænseværdierne.
Som vi senere skal se under regnskabet, så blev ombygningen ca. 211.000
kr. dyrere end vi havde regnet med - i alt 711.000 kr.
Efter ombygningen har vi i dag en samlet kapacitet på knap 28 m3, hvilket nok
er på kanten af vores behov. Der er måske nogle der bemærkede, at trykket faldt
juleaftensdag. Dette skyldes, at vi i tidsrummet kl 12:00 og ca. 15:30
pumpede ud med ca. 8-10 m3 i timen, og vores anlæg kan behandle ca. 7,2 m3 altså et netto tab 1-3 m3 i timen. Martin og jeg valgte derfor at sætte det
udpumpede tryk ned fra de normale 3,6bar til 2bar. Kl 15:30, hvor DR's
julekalender startede, vendte det. På det tidspunkt var der 4,6 m3 tilbage i
tankene, og udpumpningen stopper ved ca. 3 m3. Så der var nogle timer hvor det
ikke var sjovt at være formand.
Før Juleaften startede vi med at pumpe vand ind når vi var nede på 10 m3 - nu
starter vi ved 15 m3. Dette giver os lidt mere tid at løbe på, hvis problemet
skulle opstå igen. Bestyrelsen overvejer om vi skal indkøbe flere vandtanke,
men i så fald ville vi blive nødt til at bygge ud.
Vi har i år fået en ny interessent/kunde, idet Terslev Bygade 12a og 12b er
blevet solgt fra ældrecenteret.
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Der har i år været 2 lækager. Den ene var en stikledning der var gået, hvor den
uheldige heldigvis var forsikret mod vandspild. Vi havde desuden en utæthed på
Tøpkildevej mellem jul og nytår. Denne forsvandt dog af sig selv igen og
skyldes formentlig et toilet eller lignende, der har stået og løbet imens beboeren
var på ferie.
Der har været mindre kritik af, at vi kun informerer via Facebook og i et enkelt
tilfælde ved opslag i Brugsen. Vores procedure vil derfor fremover være:
•

•

Ved mindre lækager som dem vi har set her, vil der være opslag på
Facebook og eventuelt i Brugsen. Herefter lækage sporing via fjernaflæser
og eventuelt sektions afspærring om natten. Dette burde spore lækagen i
99 % af tilfældene.
Ved større lakager og ved fare for vores helbred, vil vi selvfølgelig
informere via medier (DR P4sjl) og ved dør til dør kontakt.

Vi kan i dag se på vores kurver, at vi flere gange om natten udpumper under 1
l/min, hvilket er meget flot. Ved den første lækage var tabet ca. 11 l/min og ved
den på Tøpkildevej var tabet ca. 6 l/min.
2013 blev også året hvor den nye bestyrelsesgeneration for alvor trådte til. I
løbet af efteråret omkonstituerede vi os således, at Marianne nu er kasserer,
Martin er driftsansvarlig og Peer står for ledelsessystemet (som i denne
sammenhæng er et andet ord for kvalitets sikring).
Politikerne på borgen har vedtaget nye og skrappere regler for vandværker. For
værker der udpumper over 17.000 m3 om året (dem er vi imellem), er der fra og
med 1/1 2015 krav om, at vi skal have et såkaldt ledelsessystem og at
den driftsansvarlige har deltaget i et lovpligtigt driftskursus og hygiejnekursus.
For vandværker der udpumper mere en 200.000 m3 om året eller er kommunalt
ejet gælder en helt ny lov (Vandsektorloven), som bl.a. gør dem skattepligtige.
Der har vi heldigvis et stykke vej endnu.
Martin, Peer og jeg har deltaget i driftskursus og vi vil i løbet af 2014 deltage i
et hygiejne kursus.
Marianne og jeg deltager den 2. april i et regnskabskursus afholdt af FVD.
Det er den siddende bestyrelses intention, at fortsætte den modernisering af
værket, der er påbegyndt. Her akter vi løbet af 2014 at påbegynde renovering af
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el installationer, således at vi også her kan leve op til de krav, der i dag stilles til
maskine- og bygningsinstallationer. Vi påregner at bruge op til 75.000 kr. om
året på disse investeringer.
Omkring overgangen fra I/S til a.m.b.a. vil vi indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling i midten af maj. Herefter bliver der (hvis vedtaget) en masse
bureaukrati med at få ændret dels navnet, dels nyt CVR nr. rigtig mange steder.
Herefter står den på regulativet, som det jo i virkeligheden er
kommunalbestyrelsen der udsteder. Praktisk er det dog os der sender et forslag
til kommunen, som de så stadfæster.
Herefter tager vi fat i vores takstblad, hvor det her er intentionen at tydeligøre,
hvad prisen for vand er - både med og uden afgifter.

Tilbage er kun at sige tak for 2013…

