
Beretning 2018. 

Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder i løbet af året, samt deltaget i møder i Varde Vandråd. To fra bestyrelsen 

har været på kursus i fjernaflæste  målere. 

Der er tilsluttet 1 ejendom uden dyrehold i 2018. Det samlede antal andelshavere er nu 704. 

Vi har en overdækning på 129.689,00 kr. Og der har været negative renteudgifter på 2.115,00 kr. Der 

modsvares af renteindtægter på 62,00 kr. 

Vi har produceret 116.049 m3 vand, heraf er 2.511 m3 anvendt til at skylle filtre, vi har pumpet 115.151 m3 

vand ud i ledningsnettet, og der er faktureret 111.123 m3 til forbrugerne. De resterende 4.028 m3 skyldes  

forskel på aflæsningstidspunkter, da aflæsning ved forbrugerne sker før jul og aflæsningen på vandværket 

følger kalenderåret, grundet den varme sommer, har der været mange der har vandet have, da der ikke har 

været gravet i forbindelse med kloakeringen, er jeg  forbavset over differencen mellem produktion  og salg. 

Der er stadig mange anmodninger om ledningsoplysninger. Der har ikke været separering af kloaknettet i 

2018, sidste etape er Storegade, Lochmannsvej, en del af Jernbanegade & Nørremarken, vi forventer ikke 

de store problemer i dette område, arbejdet forventes færdig i løbet af 2019.  

I August og September renoverede vi boring nr. 1, boringen var næsten totalt tilstoppet i 35 meters dybde, 

efter afsyring og renpumpning af boringen, samt reparation af råvandspumpen, er boringen næsten som ny 

igen, boring nr. 2 og 3 er på vej til et eftersyn, om det bliver i år eller først næste år vil vise sig. 

Bestyrelsen har besluttet, at vandmålerne der har siddet siden årsskiftet 1993/94 skal udskiftes med 

fjernaflæste målere over de næste to år, med halvdelen i 2019 og den anden halvdel i 2020, i den 

forbindelse udskiftes tilbagestrømssikringen, der for parcelhuse vedkommende skal skiftes efter 10 år, for 

erhverv gælder der andre og lidt skrappere regler. Udskiftningen starter i landområdet og deles i to lige 

store dele. 

Vandanalyserne ser fornuftige ud, hvilket er betryggende, da der blev indført nye regler for prøvetagningen 

omkring årsskiftet, efter lidt startvanskeligheder ser det fornuftig ud for vores vedkommende, der er mange 

vandværker der har svært ved at overholde grænseværdierne. 

Med hensyn til priserne for vand i Varde kommune, ligger vi i2018 på trediepladsen, i 2017 var vi på 

syvende pladsen. 

Da vi sidste år besluttede at droppe annonceringen i Ugeavisen, og i stedet for lægge indkaldelsen til 

generalforsamlingen på hjemmesiden, det samme vil ske med andre meddelelser. Indkaldelsen er ligeledes 

blevet offentliggjort på info tavlerne i Brugsen & ved Din Købmand. I den forbindelse forelægges forslaget 

til endelig vedtagelse af vedtægtsændringen på generalforsamlingen i år, da der ikke var fremmøde af 2/3 

af medlemmerne på sidste års generalforsamling, derfor endelig vedtagelse på dette års ordinære 

generalforsamling. 

 

Til sidst skal lyde en TAK for godt samarbejde i bestyrelsen.  


