
Beretning 2020. 

 

Den 30 Maj døde Leif Haulund på Plejehjemmet i Ølgod, Leif har været i bestyrelsen samt passet vandværk 

i en årrække, Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og mindes Leif Haulund. 

På grund af situationen omkring  Coronavirus, blev generalforsamlingen igen aflyst. Vi håber vi får normale 

tilstande  næste år. 

Vi har i løbet af året afholdt 2 bestyrelsesmøder. Det var hvad det blev til, på grund af diverse nedlukninger 

og forbud mod forsamlinger større end 5 personer indendørs.  

Der er tilsluttet 2 ejendomme  i 2020, 1. Ejendom på Tranebærvej 10 og 1. Landbrug uden dyrehold på 

Ålundevej 22. Det samlede antal andelshavere er nu 707, der er i alt 755 forbrugere, da der er flere 

ejendomme, med mere end en forbruger pr. måler. 

Vi har en underdækning på 134.500 kr. Og der har været negative renteudgifter på 6.198 kr. Der har ingen 

renteindtægter været i 2020. Regnskabet bliver lagt på hjemmesiden.     

Vi har produceret 115.928 m3 vand, heraf er 2.493 m3 anvendt til at skylle filtre, vi har pumpet 115.115 m3 

vand ud i ledningsnettet, og der er faktureret 112.335 m3 til forbrugerne. De resterende 2.780 m3 skyldes  

nok vores gamle målere,  forskellen på aflæsningerne er blevet mindre, da vi har skiftet til fjernaflæste 

målere hos halvdelen af forbrugerne, de resterende målere er blevet skiftet i april & maj i 2020.  

Anmodning om ledningsoplysninger er stadigvæk en af de store opgaver. Vi skal på et tidspunkt tage stilling 

til det arbejde, da tiden nærmer sig hvor svaret skal foreligge inden for 2 timer. 

Vi har i 2020 fornyet råvandsledningerne fra boringerne  og ind til vandværket, det er nu 160 millimeter rør 

hele vejen, så der kan sendes en rensesvamp igennem en gang om året, det er det arbejde der  har gjort, at 

vi har den store underdækning, råvandsledningerne var godt fyldt med okker, men det gav ikke den store 

effekt i ydelsen. 

Råvandspumpen fra boring nr.3 er renoveret i 2020, den ligger på lager hos Kemic  i Give. Så den er klar når 

vi skal have råvandspumpe nr. 1 op, pumpen yder pt.under 20 kbm. I timen, det er råvandspumperne  i 

boring 1 & 3 der har problemer med okkeret, boring 3 har en sænkning  på 8 meter, ved en ydelse på  22,9 

kbm. I timen, sænkningen blev synlig efter reparation af føleren for sænkningen 

Vandanalyserne overholder kravværdierne i Miljø- og  Fødevareministeriets bek. nr. 1070 af 28. Oktober 

2019.  

Indkaldelsen til generalforsamlingen er bekendtgjort på hjemmesiden den 4  Maj, Indkaldelsen er ligeledes 

offentliggjort på info tavlen ved Din Købmand den 25 Maj.  

 

TAK for godt samarbejde i bestyrelsen.  


