
Beretning 2016. 

 

Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder, samt deltaget i møder i Varde Vandråd. 

Der har været 4 tilslutninger i 2016 3 indenfor bygrænsen, samt 1 uden dyrehold. Det samlede antal 

andelshavere er nu 699. 

Vi har en overdækning på kr. 85.998,00, der er renteindtægter på kr. 13.294,00.   

Vi har indvundet 115.737 m3 vand, heraf er 2.669 m3 anvendt til at skylle filtre, vi har pumpet 

114.374 m3 vand ud i ledningsnettet, og der er faktureret 110.700 m3 til forbrugerne. De 3.674 m3 

skyldes vandspild ved graveskader og forskel på aflæsningstidspunkter, idet aflæsning ved 

forbrugerne sker før jul og aflæsningen på vandværket følger kalenderåret.  

Der har været mange aktiviteter i løbet af 2016. Separering af kloaknettet giver stadigvæk mange 

anmodninger om ledningsoplysninger, og graveskader har vi heller ikke været forskånet for. I 

forbindelse med kloakeringen har vi udskiftet stort set alle stophaner i Egealle, Tjørnealle og 

Elmealle. 

I foråret blev boringerne 1 og 3 efterset, da ydelserne var faldet væsentligt, boring 1 var faldet fra 

32 m3 til ca. 22 m3 og boring 3 fra 32 m3 til 19 m3 på ca. 5-6 år. Pumper og boringer blev renset og 

vibreret, da de galvaniserede rør som pumperne hænger i var meget tærede både ud og indvendig, 

blev de udskiftet med PVC rør og samlet med rustfri samlinger.  

Som omtalt sidste år på generalforsamlingen havde bestyrelsen besluttet, at opføre en hal til to nye 

tanke i rustfri stål, hvilket er udført i løbet af sommeren, den samlede pris blev på kr. 1.509.268,20 

+ moms, det blev ikke aktuelt med et lån, da projektet først er endelig  afsluttet  her i starten af 

Marts i 2017, til betaling 1. April. Det nye anlæg afskrives over 40 år.  

Vandprøverne har været stabile, der har dog været en anmærkning, på kim ved 22 grader sidst på 

året, efter mange omprøver blev det konstateret, at det var i tank 1 årsagen skulle findes. Efter 

rensning og kloring var prøverne OK i begge tanke. 

Sidst på året besluttede bestyrelsen, at investere i en ny hjemmeside løsning, valget faldt på 

Rambøll`s udgave, samtidig hermed kom der et tilbud fra Eurofins, hvorved analyse resultaterne 

bliver lagt direkte ind på vores hjemmeside når de er klar til afsendelse.  

Der graves videre i 2017, Østergade og Bredgade er overstået, så sidste del af etape 7 er  

Grønnegade, hvor det forventes at der er en del stikledninger af jern, som skal udskiftes og ligeså 

stophaner.  

 

TAK for det gode samarbejde i bestyrelsen.  


