
Beretning 2014.  

 

Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder, samt deltaget i Varde Vandråd og Helle 

kontaktudvalg.  

 

Der har været 1 tilslutning i 2014. Det samlede antal andelshavere er nu 696. 

 

Vi har et overskud på kr. 22.178,00, efter renter på kr. 35.530,00. Det lille overskud 

skyldes udgifter til flytning af hovedledninger i forbindelse med den igangværende 

separering af kloakledningerne.  

 

Vi har indvundet 124.126 m3 vand, heraf er 1.928 m3 anvendt til at skylle filtre, vi har 

leveret 115.480 m3 vand til forbrugerne, det er en nedgang på 477 m3. i forhold til 

sidste år. De resterende 6.718 m3 skyldes vandspild ved graveskader og utætheder.  

 

I 2014 har der været mange udfordringer. Separering af kloaknettet giver en mange 

anmodninger om ledningsoplysninger, der har været en del graveskader, både hos    

grundejere og de entreprenører der udfører arbejdet for Varde Forsyning. Der er 

udskiftet en del stophaner, på grund af utætheder og manglende vandtryk som skyldes 

jernrør under vejen, det sidste vil nok se igen, når de starter på Fåborgvej i 2015.    

 

Vi  startede på tilbagestrømssikring sidste år, hvor vi besluttede, at kontrollere de 

bygninger der er opført siden 2002, det er ikke sket endnu. Derimod er der skrevet til 

samtlige indehavere af erhvervsbygninger, med en påmindelse om lovliggørelse efter 

de nye regler, brevet er dateret den 27. Maj, med en frist til udbedring på 6 måneder, 

med tilbagemelding fra det VVS firma der har foretaget sikringen, har ingen modtaget. 

Der har i den forbindelse været en del forespørgsler fra VVS firmaer, hvad det er for 

en sikring vi vil have monteret, svaret er den sikring der er lovlig og mulig på stedet. 

 

Vandprøverne har været stabile, der har dog været en anmærkning, på for høj aggressiv 

kuldioxid sidst på året. Vi har fået styr på de periodevise udfald af filterskyl, det var 

dannelse af luftlommer i røret fra rentvandstanken, der er monteret en  luftudlader. 

 

Vi har jævnligt klager over vandmangel og brunt vand, men det skyldes skader i 

forbindelse med kloakseparering, samt udskiftning af ledninger og stophaner. Men det er 

et velkendt problem som forbrugerne bliver nødt til, at affinde sig med. 

 

Bestyrelsen har vedtaget, at fremtidssikre vandværket, med en ny beholder til rent vand, 

idet der kræves en større forsyningssikkerhed end vi har i dag. Samtidig udvider vi 

produktionen ved igangsætning af de to trykbeholdere som står i reserve, det er et led i 

løsningen af det tilbagevendende problem med aggressiv kuldioxid.   

 

TAK for godt samarbejde i bestyrelsen. 


