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Formandens beretning for 2011 
 
 
• Regnskabet for 2011 bærer præg af det store vandspild, vi havde i 2010. Så 

underskuddet er stort. Heldigvis var det en meget usædvanlig situation – med 3 
sammenfaldende store vandspild samme år: en utæt anboring på Teglbrændervej, som 
vi ikke kunne finde; kloakeringsarbejdet gennem Lillebrænde til Tårup; og en ejendom, 
som blev solgt på tvangsauktion.  Uden disse ville regnskabet netop have balanceret. 
Jeg håber, at der ikke bliver betydeligt vandspild, ved den nedlægning af fjernvarme til 
Gundslevmagle, som starter meget snart. 
Der har også været ledningsbrud i 2011 – men ikke af stort omfang – så spildet holdt sig 
under den 10%-grænse, som accepteres. 
 

• Der var et ledningsbrud, som startede meget voldsomt ud en lørdag. Men 
vandværkspasseren fandt bruddet ved 3-tiden om natten. Og søndag blev det så lukket. 
Desværre var der så ikke noget vand tilgængeligt i nogle timer søndag formiddag. Det 
var der flere grunde til – bla viste det sig, at den ene boring næsten ikke kunne give 
noget vand – denne fejl blev selvfølgelig efterfølgende rettet. 

 
• Vi har nu haft en dyrere – men også mere professionel – vandværkspasser i et helt år. 

Der har selvfølgelig været brug for nogen oplæring. Men det har alligevel frigjort mig for 
nogle opgaver og noget opsyn. På længere sigt vil det være en fordel for os at Kurt snart 
er uddannet VVS'er. 

 
• Der kom også en ny kasserer i 2011. Helle er desuden ny i bestyrelsen – til gengæld er 

hun øvet i regnskabsføring. Ikke en absolut forudsætning i vores vandværk – for det er 
jo edb-service, der sætter regnskabet sammen og vedligeholder vores forbruger-kartotek 
– men alligevel en fordel. 
Det giver os den særlige bestyrelse med 3 kvinder – som endnu er meget usædvanligt i 
vandværksregi. 
Skiftet gav os en besparelse: både kasserer og formand fik i 2011 mindre i løn end 
tidligere. 

 
• Hele den nye bestyrelse var samlet på kursus i bestyrelsesarbejde i fvd-regi i efteråret. 

Det var en god lejlighed til sammen at høre, hvad en bestyrelse skal tage sig af – og også 
til at møde andre bestyrelser. 

 
• Ser vi fremad, så planlægger vi at udskifte vandmålerne til fjernaflæste i løbet af de 

næste ca 3 år. Dvs vi skal i 2012 finde ud af hvilket mærke vi vil satse på – og så starte 
processen. Vi regner med at finansiere dette via de opsparede midler. 

 
• Vi skal i år termofotografere målertavlen. Dette er blevet et krav fra forsikringen – 

hvert andet år fremover. 
 

 
 

 


