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Med afslutning af året afsluttede vi også udbygningen af værket. 

Vi har nu et vandværk som modsvarer alle tidens krav på alle måder, og  vil kunne 

fungere i mange år frem, uden de store investeringer. Men det blev dyrt, dyrere end 

vi havde regnet og budgetteret  med, og jeg kan ligeså godt nu som senere (her som 

i Horsens),   indrømme at jeg/vi må trække lidt i land med selvrosen i sidste års 

beretning.  

 Vi undgår ikke prisstigninger i 2018  ---  pardon  --- vi havde jo lovet at gennemføre 

projektet uden prisstigninger, og gældsætning. Vi havde regnet med at køre det 

igennem over driften med en kassekredit vi kunne køre ned over et par år. Da 

kreditten endte på det dobbelte, måtte vi indse at en mere fast financiering var 

nødvendig. Mere herom senere. 



De store aktører på selve byggeriet havde vi rimelig styr på, byggefirmaer og 

maskinleverandører, der var jo faste priser, og de holdt meget godt, med de småting 

vi aftalte undervejs, bortset fra brøndboreren, han var et dyrt bekendtskab med en 

mislykket boring der måtte opgives, og han med de små bogstaver havde skrevet sig 

fri af ansvar for. Det kostede os ca 150 000 kr, og det var 100 000 under det han 

lagde ud med. Så kom Vestforsyning og forlangte 100 000 for kloaktilslutning fordi 

grunden var så stor, som den nu var så . Deres standardtilslutning er op til 500 m3, 

så vi skulle betale 33 000 gange 3. Det undgik vi så ved at dele grunden, men så 

kostede landmåleren, som også var en uberegnelig dyr herre med et hav af statslige 

afgifter og gebyrer. 

Så der har været en del små og halvstore overraskelser, som har summet sig op. 

Dertil kom så et par store ledningsarbejder som også var nødvendige,  Udskiftning af 

to store hovedstophaner i byen samt hovedledningsforlængelsen på Bjergbyvej. De 

trak også godt i kassen. Hertil nogle mindre reparationer af utætheder. 

Så – vi er i gang med at søge et lån til lav rente i kommunekredit, det lyder ikke til at 

være et problem. Og da vores nuværende takster balancerer rimelig godt med vores 

sædvanlige drifts og mindre investeringer vil det "kun" være udgifterne til 

kommunelånet vi må justere m3 priser efter. Når vi vælger kun at justere m3 prisen, 

og ikke den faste afgift, er det for at fordele udgiften over hvor stor en del af 



værkets kapacitet den enkelte forbruger belaster. Jeg skal ikke her begynde på 

gisninger om stigningens størrelse. 

 For at tage lidt om investeringer  i de førstkommende år har vi kun planer om 

færdiggørelsen af målerudskiftningerne samt en ekstra sammenkobling til Herrup 

langs Bjergbyvej. Herrup står og tripper, da de skal have deres værk lukket i en 

periode for en større renovering og skal have vand herfra. Så de tager hele udgiften 

nu, og vi deler, som aftalt 60/40 til næste år. 

Der er i årene 2015 –16—og 17 investeret og vedligeholdt for 2,8 mkr. Heraf 

mangler vi, som følge af allerede nævnte forhold finansiel dækning af 1.2 mkr. 

Dette måtte vi indse ikke at kunne nedbringe uden en større prisstigning. 

Derfor ansøgningen om lånet. 

Så til sidst i økonomiafdelingen. Da vi mødte en noget vranten og overlegen 

gammeldags tone fra Nordea, og kun tilbud om en ret højforrentet kortfristet 

kassekredit, valgte vi, som overvejet i flere år, at flytte til Salling Bank, og fik der en 

meget fornuftig aftale, til  den halve rente, og så var vi i en, næsten lokal bank igen. 

Så  --  ikke mere økonomi og tekniksnak herfra. 

Vi har i året oppumpet 128.768 m3,   udpumpet  128496 m3  og solgt (summen af 

364 målere) 122 237 m3. 



Differancen på 5759 m3 giver en ledningstabsprocent på 5,5 %, lidt i den høje ende, 

men aflæsningsforskydninger kan være en stor del heraf. 

Alt dette vand når ud til jer gennem 36,758 km hovedledninger og 16,543 km. 

Stikledninger. 

Vi har fået en nytilslutning, Vagn Rasmussen på Bjergbyvej. 

Vandets kvalitet er nu igen helt på toppen, efter hovedrenoveringen af de gamle 

filtre. Det var aldeles tiltrængt.  

Dette var også en lang og lidt træls beretning, men vi ser frem til en lidt me

re festlig af slagsen næste år. 

 



  

 

  


