
Vandværksbestyrelsens beretning for året 2019:    ( Vissenbjerg-Bred Vandværk) 

Året der gik: 

Vi har fået opdateret vores hjemmeside, så vi selv kan rette og skrive på den om f.eks. 
driftsforstyrrelser, eller bede om hjælp ved søgning af vandspild. 

Formanden Børge Bøgelund flyttede i foråret til Aarup og måtte stoppe. 

Hans Lohmann er indtrådt i stedet, efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Erik 
Lindegaard som ny formand. 

Der er givet fuldmagt til Sara-Line og formanden til, at de kan forberede betalinger på netbank, 
hvis kasseren er forhindret. 

Vi har fået ajourført vores Beredskabsplan, som ligger på hjemmesiden og sendt til kommunen 

Også vores forretningsorden er lagt på hjemmesiden i fornyet udgave. 

Persondataforordningen er blevet justeret d. 12/6-19. 

Lisbeth Refstrup er tiltrådt som vores nye kontaktperson ved kommunen. Vi ser frem til 
samarbejdet med hende. 

Vi har sendt vores nye prisblad til godkendelse ved kommunen d. 10/10-2019. 

Der har d. 21/10 været skoleklasser på besøg. (Børge tog sig af dem) 

Vi har fået sat afdæknings vinduer op ind til filtrene til vandværkerne, så der er god adskillelse i 
mellem vandet og hvor personalet opholder sig. 

Der er desuden lagt nye fliser i kælder i nyt vandværk. 

Nye filtre 3 &4 samt rørføring: 

Det var blevet nødvendigt at udskifte filter 4, men da arbejdet begyndte, viste det sig at vi også 
måtte tage filter 3 med, da filter 3 heller ikke virkede efter hensigten. Ordentlig rensning af filterne 
var ikke mulig. 

Der skulle lægges nye spaltebunde samt filtermasse i, og rørføringen i nyt vandværk blev tillige 
ændret. Skyllevandsventilen måtte også udskiftes, da denne muligvis var årsagen til, at filtrene 
ikke har fungeret korrekt. 

 

 

Kalkknuser: 

Der har været arbejdet en del på, om vi skulle installere en kalkknuser, men dette er udskudt indtil 
videre, da det vil kræve investering på over en halv million kroner, samt evt. løbende udgifter til 
afskaffelse af affaldsprodukter. Det er desuden uvist, om en kalkknuser har den ønskede effekt. 



Likviditet: 

Vi har flere gange arbejdet med for høj likviditet. Hvis vi har over kr. 750.000 på en konto, er vi 
ikke dækket ved en evt .konkurs, men skal oftest betale gebyr ,hvis vi vil flytte overskydende 
kapital til dem. Den høje likviditet skyldes bl.a. , at vi ikke kunne gennemføre ellers planlagte 
opgaver.( mere om dem senere i beretningen.) 

Boringer: 

Det er aftalt at der indvindes under 10% vand fra boring 2 og boring 5. Grundet pesticider, der er 
fundet i boringerne. 

Kildepladsmodel: 

Det er aftalt med Vandcenter Syd, at de udarbejder en Kildepladsmodel, som er en plan over og 
styring af de mængder vand, der bør komme fra de enkelte boringer. Så kan vi tage hensyn til 
kapaciteter, evt. lettere forureninger, samt for at opnå en optimal kvalitet af det vand vi leverer til 
forbrugerne, når vi bestemmer hvor meget de enkelte boringer skal bidrage med. Vandcenter syd 
forestår opgaven. Der arbejdes videre med det primo år 2020. 

Boring 1: Er en god boring, men vi skal nok regne med, at udskifte pumpen til en mere drift  
økonomisk model. 

Boring 2: Er i god stand, bortset fra lidt forekomst af DMS. Den er dog i farezonen, da kommunen 
planlægger at skulle anlægge en ny genbrugsplads lige i nærheden, det kan medføre at boringen 
skal flyttes, udgifter for dette dækkes delvist af kommunen.  

Den 2/12-19 er der fundet DMS 0,17microgram , (grænsen er 0,1). Før var der målt 0,076 og den 
15/12-19 er der målt 0,29 

Boring 3: Den er en af vores bedste boringer. Ligger lige midt på en mark, men delvis skjult af vildt 
vokset krat.  

Boring4: Tvillinge-boringen er vidio fotograferet i november 2017. Her skal måske laves en helt ny 
boring. Vi har et tilbud liggende fra Højfeldt for hele projektet. En forurening på Glasvænget 9, 
tvinger os muligvis til at lukke denne boring. Vi afventer svar fra Assens kommune så arbejdet med 
ny boring er udskudt indtil videre, og den disponerede kapital står på kontoen. 

Boring 5: Der er i 2018 konstateret forekomst af Desphenyl- Chloridazon. Den var 7/5-19 på 0,09 – 
den 23/5-19 var den på 0,54. Den 2/12-19 var den på 0,71. 

Da boring 5 ligger som den mest udsatte (synlige), undersøger vi, hvad det vil koste at adgangs 
kontrollere denne. 

Pesticider:  

Der stilles stadig flere krav om undersøgelse for pesticider fra myndighedernes side ligesom der 
stilles større krav til undersøgelse af flere pesticid typer. Det er både dyrt og tidskrævende at 
holde styr på. Men samtidig sikrer det også at vi får en god kvalitet vand, som vi trygt kan drikke  



Den  27/9-19 bestilte vi prøvetagning for 5 nye pesticider, når vi fremover tager de fastlagte 
prøver. 

De 5 pesticider er: 

Chlorthalonid- Amidsuffonsyre 

Methyl- Despehenyl- Chloridazon 

NN- Dimethylsulfamid (DMS) 

1,2,4 -Triasol 

Desphenyl-Chloridazon 

Forsyningslinjer:  

Vi har flyttet vandledning til Koelbjergvej 97, der lå på den nordlige side af motorvejen. 
Forbrugeren er derefter overdraget til Andebølle Vandværk. Dette sker grundet motorvejs 
udviddelsen. 

Vi har et par gange i årets løb været ramt af ”brunt vand ”. Det skyldes for det meste, at en eller 
flere forbrugere pludselig og over nogen tid åbner og bruger meget vand, eller hvis der har været 
arbejdet på hovedledningen, dette skyldes okker der frigives fra ledningsnettet. Vi er et par gange 
i årets løb blevet gjort opmærksom fra ”synderen”. Det er jo rart fordi vi så med det samme kan 
informere de forbrugere der straks ringer. I disse situationer er der ikke andet at gøre end at lade 
vandet løbe indtil det er klart igen. Vandet er ikke sundhedsfarligt. Vi har en enkelt gang fået krav 
om erstatning, måske fordi forbrugeren mente at vasketøjet var misfarvet. Men vi er af 
Vandværksforeningens jurist blevet informeret om, at vi ikke kunne gøres ansvarlig og at vi ikke 
skal betale erstatning. 

Måleraflæsninger: 

Vi foretager nu faste aflæsninger hvert kvartal. Det gør vi bl.a. for at kunne beregne vandspild. Der 
er strafgebyr på en spildprocent over 10%. Vi gør det også for at spare omkostninger ved at 
pumpe unødvendigt vand gennem ledningerne. Der er kommet nye målere fra Kamstrup, som kan 
”lytte” og spore utætheder. De er kr.100,- dyrere end de gamle. Vi har foreløbig købt 10 stk. for at 
afprøve disse. 

SMS Service: Vi kan sende SMS til alle forbrugere eller til en bestemt vej, eller til bestemte 
forbrugere, som er meget berørt af manglende forsyning. Men også hvis vi ved at der hos værket 
kommer afbrydelser. Den 19/6 have vi styringssvigt ved torden- vejret. Vi var ramt i 
industriområdet. 

Vandspild: ; Er i årets løb steget, så det ved årets udgang lå på 9,9%. Der arbejdes videre med at 
finde vandspild ved hjælp af flere sektionsmålere og systematisk indsats fra smeden. 

Driftsforstyrrelser: 



Vi havde strømsvigt d. 31/10-19. Generatoren gik ikke i gang og smeden måtte ned og starte den. 
Der var strømsvigt i en halv time. Vi har siden undersøgt hvad vi skal gøre for at undgå dette skal 
ske igen. 

 

Vandprøver: 

Når vi tager vandprøver, skal vi være opmærksom på, at ”Kildebakken” bliver forsynet af Kelstrup-
Magtenbølle vandværk også. Der er 2 separate tappehaner til prøvetagning med navn på hos 
”Kildebakken”. 

Nye forbrugere;  

Der er kommet 12 nye forbrugere i året jævnfør regnskabet. 

Fem års planen: 

Vi er nået et godt stykke ind i den 5 års plan, som vi for nogen tid siden fik udarbejdet af 
Vandcenter Syd. Der er allerede nævnt flere af de store projekter vi har foretaget for at gøre 
værket tidssvarende. Det har så bevirket, at vandprisen er blevet hævet lidt, men vi ligger stadig i 
den billige ende, når vi sammenligner os med andre vandværker. Vandpriserne forbliver uændret i 
2020. 

Slambassin:  

Vi har i det sidste halve år arbejdet med et overfyldt bassin. Der undersøges mulighed for at lave 
et nyt bassin med overdækning. 

Lækager;  

Året igennem har der været en del lækager. Bl.a. på Møllevej og Industrivej. 

Tak for samarbejdet: 

Jeg vil gerne her til sidst takke alle for et godt samarbejde i årets løb. Sara-Line for en god og solid 
behandling af bogholderiet. Tak også til vores håndværkere. Specielt Knud Erik og Per samt 
Nørregaard Entreprenør, for altid at stå til rådighed.  

Også en stor tak til Bestyrelsen, som har varetaget den overordnede styring. Her en speciel stor 
tak til vores kasserer Flemming Bøgelund, som efter at vi måtte tage afsked med Børge, har brugt 
rigtig meget tid for at holde alle hjul i gang. 

Dette var Bestyrelsens årsberetning for 2019 

 

 

 



 


