
Beretning 2010.  

 

Den 3. August døde vores bestyrelsesmedlem og vandværkspasser Hardy Nicolaisen 

efter kort tids sygdom, jeg vil bede forsamlingen rejse sig og mindes Hardy. 

 

Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder, og deltaget i fællesmøde for samtlige vandværker i 

Varde Kommune, møder i Varde Vandråd, desuden har der været et møde i kontakt-

udvalget for gl. Helle Kommune. Først i Maj blev vandværkets 75 års dag fejret med et 

”åbent hus” arrangement, efter lidt omtale i aviserne, kom der virkelig mange af huse, 

skønt at se sådan en interesse for vores vandværk. 

 

Der har været 2 tilslutninger i 2010, 1 parcelhus, 1 landejendom uden dyrehold. Så det 

samlede antal andelshavere er nu 686. 

 

Vi har et underskud på kr. 26.548,00, efter renter på kr. 25.472,00.  Som omtalt sidste år,  

har vi fordelt vores formue, så vi er under indskydergarantien på de 750.000,00 kr., vi har 

valgt to banker efter princippet bedste rentetilbud. 

 

Årets tal: Vi har indvundet 122.835 Kbm. vand, vi  har leveret 115.608 Kbm. vand til 

medlemmerne, det er en stigning på 4.704 kbm. i forhold til  sidste år, 5000 kbm.  er 

anvendt til at skylle filtre, herefter er der en difference på ca. 2.227 kbm., der bla. skyldes 

ledningsbrud, en graveskade på Debelvej og en stikledning ved tunnelen, desuden har vi 

haft en bundfrossen hovedledning på Kærbjergvej. I den forbindelse, fik vi installeret en 

hovedstophane, ved det gl. vandværk, som vi ville have udført sidste år, da vi udskiftede  

hovedventilerne på Debelvej og Sønderbyen (grund manglende tid).  Vi takker for 

forbrugernes tålmodighed, i forbindelse med diverse lukninger og deraf følger i form af 

brunt vand m. m. ved genåbning. 

 

Vi har skiftet 6 hovedventiler, der ikke kunne lukke for vandet, det drejer sig om 2 på 

Fåborgvej, 2 på Lindealle, 1 på Jernbanegade og 1 på Lochmannsvej. Desuden har  vi  

udskiftet råvandspumpen i boring DGU 1221167 på grund af kortslutning, ligeledes er 

dykpumpen i slambassinet udskiftet, den var slidt op. I August etablerede vi separate 

grundvandsledninger til de tre boringer, samtidig nedlagde vi kabel til alarm og 

overvågning, så vi er forberedt til fremtidige krav. Det er grunden til underskuddet.   

 

Vi har udarbejdet en beredskabs- og handlingsplan for Agerbæk Vandværk. 

 

Vandprøverne har været stabile, tilsyneladende har vi fået styr på  aggressiv kuldioxid. 

Dog har der været et par anmærkninger, 1 coliform bakterie og lidt jern. 

 

TAK for godt samarbejde i bestyrelsen. 
 


