Beretning 2007.
Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder, desuden har bestyrelsen været på kursus i Vandanalyser, og formanden har været på kursus i GeoGis Graf (kortprogram).
Bestyrelsen har været repressenteret ved Kontaktudvalgsmøde & fællesmøde for
private vandværker i Varde Kommune. Vi har nu fået sæde i Varde Vandråd.
Vi har i 2007 haft 5 tilslutninger 4 parcelhuse, 1 landejendom med dyrehold.
Året i tal, der er oppumpet 138.280 kbm. vand, vi har leveret 119.047 kbm. vand.
Vi har nu 619 forbrugere tilsluttet. Årets resultat viser et overskud på Kr. 153.774,00.
I starten af Maj måned fik vi en henvendelse fra Agerbæk Borgerforening, om vi ville
deltage i en flytning, af ”kunstværket” ved Skovgården, til en anden placering i byen,
da Ribe Amts Boligselskab havde solgt bygningerne, alternativt ville ”kunstværket”
blive flyttet til Varde. Vi besluttede at give samme tilbud, som tidligere var tilbudt
Borgerforeningen, i forbindelse med etableringen af springvandet ved Torvet
I slutningen af 2007 har vort nuværende vandværk fungeret i 25 år, i den forbindelse
afholdt vi den 6. September et ”Åbent hus” arrangement på vandværket, der deltog
ca. 50 i festlighederne. Der blev serveret grillstegte pølser, øl og vand, en hyggelig
aften.
Vandkvaliteten har været stabil gennem året, som jeg omtalte sidste år, var de
koliforme bakterier ikke målelig ved prøven i Februar måned, men da den ordinære
prøve på vandværket blev taget i November, blev der igen konstateret coliforme
bakterier i vandet (8) ligeledes var aggressiv kuldioxid for højt (7,0), hvilket gav
påtegningen. (vandet overholder ikke kravene i Miljøstyrelsens bek. nr. 1664)
Herefter får vi en henvendelse fra Varde Kommunes Miljøafdeling og vi bliver enige
om, at udtage en ny prøve for at sikre os, at det ikke var en enlig svale/fejl, men det
viser desværre, at vi stadig har problemer med de coliforme bakterier når vandet
forlader vandværket. Den sidste prøve kom meget sent (vi måtte rykke for svar to
gange) men torsdag middag før jul fik jeg resultaterne på prøven telefonisk.
Coliforme (15) aggressiv kuldioxid (3,1), det ville betyde kogepåbud i hele julen. Jeg
tog en hurtig beslutning, ringede til Kemic Vandrens i Blåhøj, der var vaks på en
hurtig afhjælpning af problemet, vi enedes om en baypass operation, så vi kørte
udenom rentvandstanken hen over jul og nytår. Den 3. Januar fik vi renset
rentvandstanken for bundfald, samt spulet og kloreret.
Ny vandprøve er udtaget den 20. Februar i år. Resultat Coliforme (<1) aggressiv
kuldioxid stadig for højt (6,3) så vi overholder stadigvæk ikke kravene, derfor bliver
vi nødt til, at finde en løsning på problemet.
Vi fortalte sidste år, at vi ville starte en kontrol af vore målere, men på grund af
travlhed blev det først i år, vi udtog først et parti (22 målere) til kontrol, det gav et
tilfredsstillende resultat, idet alle målere kunne godkendes, vi besluttede at tage et

parti mere, her blev resultatet 21 målere godkendt 1 kasseret, begge partier kan fortsat
være opsat i 6 år, og på grund af nye bestemmelser, kan vi med de fine
prøveresultater, tage det som retningsgivende for resten af vore målere, og dermed
kan alle målere køre 6 år endnu, inden næste stikprøvekontrol.
Vi vedtog sidste år, at skifte hovedmåleren, da den efterhånden var utilregnelig, det er
sket så nu håber vi, at vi kan stole på tallene.
PBS aftalen, efter lidt vanskeligheder i starten, fungerer det nu som det skal.
Til slut vil jeg takke bestyrelsen, for godt samarbejde i det forløbne år.

