
Drift 2019 

1. I 2019 blev der udpumpet 41468 m3 det er på samme niveau som sidste år. Der har været et spild

på 1810 m3 eller 4,36%. Dette er noget højere end sidste år. Vi aflæser stadig målere hvert kvartal

og igen i år har det ført til at vi har kontaktet enkelte forbrugere, og gjort opmærksom på at de evt.

havde en lækage. Vi holder og så dagligt øje med vores overvågningssystem for at se om forbruget

om natten er tæt på 0m3. vi har i efteråret kunne se at der er brugt mere vand om natten og været

har været opmærksomme på om der evt. er en lækage på vores net. Vi fandt noget af forklaringen

ved årsaflæsningen, hvor der var en forbruger der havde et brud.

2. Vi har i 2019 ikke haft nye tilslutninger og heller ikke haft nogle nedtagninger.

3. Der har i 2019 været meget få afbrydelser af vandet.

4. Den 24. januar om aftenen var der en bil der kørte i grøften på V.H. strandvej og var så uheldig at

ramme et el skab så vi have ingen strøm på vandværket og kunne derfor ikke levere vand. Vi fik

hurtigt kontaktet elværket og ca. 4 timer senere var der igen strøm/vand, heldigvis kom ingen i

bilen til skade.

5. Den 18/1 blev det årlige Service vandværket udført og det forløb uden problemer hullerne til

rentvandstanken trænger til renovering og skal gøres inden næste inspektion af tanken i 2022.

6. Den 22. juni havde vi en arbejdsdag hvor vi fik opdateret vores tilstandsrapporter på de forskellige

installationer. Rapporterne findes i vores driftshåndbog og skal hjælpe os med at opdage fejl og

mangler i tide. Der blev også klippet grene og rettet hegn ved boringerne.

Vores beredskabsplan blev også gennemgået og opdateret, så det er de rigtige telefonnumre og

kontakt personer der står i den.

Vi havde også besøg af Videnporten der fortalte om hvilke muligheder vi havde ved at lave ny

hjemmeside i samarbejde med dem. Hvilket vi efterfølgende har sagt ja til og i oktober fik vi vores

nye hjemmeside som fungerer fint, hvor man kan finde mange oplysninger om vandværket

7. Den 30.november sendte vi rense grise gennem vores råvandsledning det forløb uden problemer.

Adminiatration 

1. Vi har i 2019 haft 3 almindelige bestyrelses møder den 6/3, 20/5 6/11

2. Den 31 januar var vi til et opfølgende møde med skive kommune og med andre af vores nabo

vandværker. Hvor vi skulle give udtryk for vores holdninger til en vandfond. Bestyrelsen er positiv

over for vandfonden hvis alle vandværker er med, og det kan lade sig gøre at finde de rigtige

bestyrelsesmedlemmer. Vi har også givet udtryk for at vi ikke p.t. har mulighed for at bidrage til

bestyrelsesarbejdet. Det kom også frem på mødet at det største vandværk i kommunen ikke



umiddelbart ikke var interesseret i en vandfond. Andre vandværker i området var skeptiske og 

mente at de selv kunne klare opgaven. 

 

 

3. 20/3 afholdt vi generalforsamling med 6 fremmødte. Ferdinand blev valgt til bestyrelsen i stedet for 

Anders Bakann 

 

4. Den 9/4 var vi til det årlige info møde med skive kommune mødet handlede meget om Vores BNBO 

områder og hvordan kommunen og vandværkerne kommer videre med arbejdet. Repræsentanten 

Fra Danske vandværket mente at det var kommunens ansvar at finde ud af hvordan beskyttelsen 

skal foregå og håndteres. 

 

 

5. Den 24/10 var Karsten og jet til et informations møde arrangeret af Vandværkssamarbejdet i skive 

kommune. Det handlede om Drift og styring af mindre vandværk og Højslev- Nr. Søby vandværk 

fortalte hvilke metoder/hjælpe værktøjer de brugte. Der ud over var der et indlæg fra PC 

brøndboring om hvordan man kunne sikre sine boringer mod pesticider. 

 

6. Vandværket har i 2019 modtaget ca. 250 mails af forskellig slags. Der kommer stadig flere og flere 

mails, ikke alle kræver nogen aktion og kan hurtig springes over/eller slettes, men der er mange 

informationer man skal forholde sig til og tage stilling til, Det er jo let ”bare at sende en mail”. Jeg 

har sendt ca. 100 mails og en del SMS er. 

 

 

2020 indtil videre 

Service på vandværk 

2 defekte stophaner  

Brud på kåsvej. Hvilket forklaret det stigende nat forbrug  

Service boringer Hvor den ene pumpe og stigerør blev skiftet.. 

Der vil blive lagt asfalt foran vandværket  


