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Bestyrelsens beretning Thorning Vandværk I/S marts 2018 
 

 
Vandværket har tilslutning til 635 husstande og erhvervsvirksomheder, idet vi har fået en ny 
tilslutning på Blichersvej. I år får vi formentlig syv nye tilslutninger på Mads Dossvej, hvor der er 
planlagt otte rækkehuse. 
 
Udpumpet vandmængde i 2017 89.826 kbm., 4000 færre end i 2016.  Der blev solgt 85.154 kbm., 
1.200 kbm. mindre end sidste år Vandspildet er på 5,2%, et fald på 2,6%. En forklaring er vanskelig 
at give. Vi må bare glæde os over den gode udvikling.  
 
Vandanalyserne har en enkelt gang vist en mindre overskridelse af jernindholdet, ellers har der ikke 
været uregelmæssigheder De seneste vandanalyser kan findes på vandværkets hjemmeside 
www.thorningvand.dk. 
 
Vi har besøgt messen i Aars og som sædvanlig deltaget i Danske Vandværkers generalforsamling. 
Desuden  mødte vi op til et temamøde, arrangeret af regionsbestyrelsen 
 
Vandmåleraflæsningen blev foretaget den 1.7.17. og den 1.1.18. Ved sommeraflæsningen var der 
enkelte større afvigelser. De pågældende forbrugere blev kontaktet og gjort opmærksomme på 
fakta. I januar i år blev der ikke fundet større afvigelser. Afvigelser fra traditionen var der heller 
ikke ved det efterfølgende ”målermøde”, hvortil der var blevet indkøbt en passende mængde 
smørrebrød. 
 
Udskiftning og omlægning af stophaner betales af vandværket. Af og til har vandværket følt sig 
nødsaget til også at betale for nye jordledninger. Det har været i de tilfælde, hvor stophanerne har 
været placeret uhensigtsmæssigt, f. eks. indenfor matriklen, eller hvor to grundejere har delt en 
stophane. Det er dog undtagelser fra reglen, der siger, at jordledningen fra skel til hus er 
grundejerens ansvar og skal vedligeholdes af denne. 
 
Vandprisen blev sidste år ændret til 4,00 kr. Som det ses af regnskabet, har vi alligevel leveret en 
overdækning på 150.000 kr. Dette skyldes dog hovedsageligt et ekstremt fravær af 
vedligeholdelsesudgifter. Den faste afgift er 800 kr. incl. målerafgift på 150 kr. Statsafgiften på 
ledningsført vand incl. bidrag til grundvandskortlægning er for 2018 6,37 kr. 
 
Vi har for nylig underskrevet en databehandleraftale med regnskabskontoret i Holsted. De har 
allieret sig med en advokat med speciale på området. Der er en årlig opfølgning med i den aftalte 
pakke. 
 
Vandværkssamarbejdet med nabovandværker i oktober blev afholdt af os i Forsamlingshuset. Det 
medførte en beslutning om at konkretisere planerne for etablering af ringforbindelser. Det er endnu 
ikke besluttet, om der skal etableres faste forbindelser mellem vandværkerne, eller om der kun skal 
forberedes til hurtig etablering af ringforbindelse, hvis nødsituation skulle indtræffe. Silkeborg 
Vand deltog på eget initiativ i et opfølgende møde i det dertil nedsatte udvalg og tilbød hjælp til 
undersøgelse af mulighederne for sammenkobling vandværkerne imellem. Der var en meget positiv 
holdning til samarbejdet, som jeg håber kan fortsætte i samme ånd. 
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Vi har fået et nyt regulativ, der er udarbejdet i samråd mellem kommunen og Vandrådet. Det er lagt 
på hjemmesiden. Desuden har vi udarbejdet en arbejdspladsvurdering for vandværket. Formanden 
er valgt ind i bestyrelsen for Vandrådet. 
 
Nu går den ikke længere. Vi må opfordre forsamlingen til at stemme for en vedtægtsændring, der 
skal omdanne interessentskabet til et amba, da vi er blevet pålagt at registrere ejerforhold overfor 
Erhvervsstyrelsen. Det medfører, at vi ikke behøver at registrere alle medlemmer med cpr.numre og 
udelukker den ret teoretiske risiko for, at enkelte interessenter kan blive draget til ansvar for 
ubetalte regninger til vandværket. 
 
Økonomien i vandværket er god. Der er tilstrækkelig kapital til en allerede bestilt affugter. Desuden 
overvejer vi at overdække vores åbne filtre, opgradere styretavlen og måske investere i en 
bundfældningstank med det formål at spare os for en årlig vandafledningsudgift på 90.000 kr. 
Investeringen til tanken løber nok op i omkring 7-800.000 kr., så det vil blive overvejet en ekstra 
gang, inden beslutningen bliver truffet, især fordi det vand, vi påtænker at aflede til 
regnvandsledningen, skal opfylde veldefinerede krav til indholdet. Kan vi regne med, at de krav 
ikke bliver skærpet fremover? Hvis vores samarbejde om ringforbindelser ender med et positivt 
resultat, må vi også regne med en ikke ubetydelig udgift til etableringen. På længere sigt skal vi 
også overveje placering af nye boringer. Vi har ingen problemer med de nuværende, men det kan jo 
ændre sig. 
 
 Vi har et spændende og udfordrende job i bestyrelsen, så det gør ikke noget, at vi har et godt 
samarbejde og kan lide at være sammen. Tak til jer alle sammen for det forløbne år. 
Tak også til Bent Gjødvad, der gør et  godt og nyttigt arbejde med vandværksgrunden, og til 
Frederiks Smede & VVS, som vi med stor fornøjelse betror vedligeholdelsen af ledningsnettet 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
     


