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Bestyrelsens beretning Thorning Vandværk I/S marts 2011 
 
 
Vandværket har tilslutning til 638 installationer og 623 målere.   
 
Vandforbrug i 2010 93.683 kbm., i 2009 var det på 90.134 kbm. En stigning i forbruget på 3,4 %. 
Vandspildet er på 10,78 %. Vi skal altså i år betale afgift af 730 kbm. Der er spildt en del vand især 
i sidste halvår på grund af kloakeringsarbejderne i Thorning, og der er nok også spildt ekstra på 
grund af de hårde vintre. Der har været flere frostsprængte vandmålere end sædvanligt. Det er nu 
alligevel foruroligende, at spildet er blevet så stort. Hvad kan vi gøre udover at forny ledningsnettet, 
hvilket vi jo er godt i gang med?  
  
Vandkvaliteten er god. Det gælder alle de parametre, der bliver målt på. Kvaliteten er stabil nu, 
efter at arbejdet med boring og vandværk er tilendebragt. 
 
Hårdhedsgraden af vandet på ledningsnettet er 8,3, hvilket er i den bløde ende af middelhårdt.De 
middelhårde værdier ligger mellem 8 og 12 De seneste vandanalyser kan findes på www. 
mitdrikkevand.dk 
. 
Forsynings – og stikledningsbidraget er i år pristalsreguleret med 3,94 %. Indekstallet for 
vandledningsarbejder er 177,88 
 
Ledningsarbejder: Det altoverskyggende ledningsbrud skete i weekenden den 12.12. Det tog en hel 
dag at lokaliser bruddet. Og det kunne sagtens have været værre, hvis ikke vi havde fået hjælp fra 
en lokal beboer fra Thorning Overby. Der forsvandt en del vand og der skulle graves et dybt hul for 
at finde ned til ledningen, der befandt sig under opfyldet fra Thorning Hallen. Det vidste vi i øvrigt 
ikke noget om, da ledningen ifølge planerne skulle have ligget langs med stien. Der blev ydet en 
stor indsats fra både Frederiks Smede og VVS og Hvam Maskinstation. Tak, fordi I brugte jeres 
weekend på at skaffe vand til byen igen. Begivenheden var igen et eksempel på, hvor uforudsigelige 
sådanne ledningsbrud er.  
Der har været en del mindre brud, bl. a. knækkede spindelen til en brandhane på Mellemvej, og der 
blev gravet i en del gamle jernrør under udgravningerne til kloaksystemet. Når et gammelt jernrør 
bliver fundet, er det aftalt med smeden, at det skal skiftes. Det har kostet dyrt, men er en god 
investering for fremtiden.  
 
Vi har fået tilladelse til at benytte den nye boring ved vandværket. Der er dog knyttet betingelser 
om øget kontrol med vandkvaliteten til tilladelsen. Det kan vi nu godt leve med. Der er åbnet op for, 
at antallet af prøvetagninger, der vedrører pesticider, kan nedsættes, hvis de kommende år  ikke 
viser tegn på forurening. 
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Vi har lavet aftale med Ole Rud Nielsen fra Frederiks Smede &VVS om at vurdere 
tilbagestrømningsrisikoen fra større forbrugere. Der er contraventiler foran alle vandmålerne, men 
der er sat spørgsmålstegn ved, om de er tilstrækkeligt sikre. Køgesagen har sat god gang i 
omsætningen af disse ventiler. 
 
Hjemmesiden www.thorningvand fungerer. Nu har formanden også fundet ud af, at det faktisk er 
nemt at rette tekst under ”meddelelser”. Det medfører, at vi i forbindelse med fremtidige utilsigtede 
hændelser hurtigt kan lægge nye oplysninger på hjemmesiden, så forbrugerne kan holdes opdateret. 
 
Sidste år satte vi prisen på vand op med 50 øre. Den faste afgift blev også forhøjet. Vi fik etableret 
en kassekredit, som hjælper til, når der i løbet af året er større udsving i kassen. I år kommer Svend 
Grathesvej til at medføre et større træk på kassekreditten. Derefter er der ikke planlagt større 
renoveringsarbejder. Vores forsyningsområde mangler kun udbygning ud ad Bødkersmindevej. Vi 
håber herefter igen at kunne opbygge en rimelig driftskapital, så vi kan undvære træk på 
kassekreditten.  
 
I år skal vi nyberegne vores takster efter kommunens anvisninger. Sandsynligvis vil der ikke ske 
voldsomme ændringer i forhold til de nuværende. 
 
Vandværkets 100 års jubilæum blev fejret i vandværksbygningen.Der var rigtig god tilslutning af 
brugerne, som blev budt på et stående traktement og en rundvisning på vandværket. Om aftenen 
samledes bestyrelsen til festmiddag. Vi havde en rigtig god dag og aften. 
 
Nu er det ved at være længe siden, at der har været udskiftning i bestyrelsen. Det medfører, at alle 
er rutinerede i arbejdet og at det kræver et minimum af tid. Ulempen kan være, at ”det friske pust” 
mangler. Derfor en opfordring til alle interessenter og især deltagerne på generalforsamlingen til at 
levere nye input. 
 
Formanden vil ikke lægge skjul på, at arbejdet i denne bestyrelse bekommer ham særdeles vel. 
Tak for godt samarbejde. Tak til Ole Jørgensen, der vil hænge ved med at hæge så godt om 
vandværkets omgivelser og tak til alle vore samarbejdspartnere, der gør det muligt for os at 
vedligeholde og forny vandværk og ledningsnet. 
 
 
Bestyrelsen 
 
 
 
 
       

www.thorningvand

