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 Bestyrelsens beretning Thorning Vandværk I/S marts 2016 
 

 
Vandværket har tilslutning til 633 husstande og erhvervsvirksomheder. Der er kommet 1 ny 

interessent til i 2015.   

 

Udpumpet vandmængde i 2015 88.770 kbm.Stort set det samme som i 2014.  Der blev solgt 82.814 

kbm. Sidste års salg var 86.988. Vandspildet er på 6,7%, hvilket må siges at være tilfredsstillende, 

da det holder sig pænt under de 10 %.  

 

Vandkvaliteten er stabilt god. Det gælder alle de parametre, der bliver målt på.  Vi har deltaget i 

FVD´s årlige generalforsamling. De seneste vandanalyser kan findes på vandværkets hjemmeside 

www.thorningvand.dk. 

 

Vandmåleraflæsningen fungerer tilfredsstillende. Vi har kontaktet forbrugere med øgede 

forbrugstal, men kun fået en tilbagemelding. Det viste sig, at der havde været en utæthed i 

forbrugerens installation, der var repareret. Da forbrugeren konstaterede, at forbruget efter vores 

aflæsning stadig var øget og opfordrede os til at skifte måleren, kunne Ole konstatere, at problemet 

ikke skyldtes vandmåleren men en ny utæthed 

Vandprisen ligger også i år på 5,00 kr. Den faste afgift er 800 kr. incl. målerafgift på 150 kr. 

Statsafgiften på ledningsført vand er 6,53 kr. 

 

Samarbejdet med regnskabskontoret i Holsted fungerer godt. Kassereren er tilfreds. Opstillingen af 

regnskabet er ændret til et mere overskueligt regnskab. Regningen til kontoret er væsentligt 

reduceret. Det skyldes, at kassereren udfører en større del af arbejdet. Bestyrelsen har besluttet, at 

kassereren derfor bør honoreres for sit ekstraarbejde. 

 

Der er indsendt erklæring på udført kvalitetssikring til Silkeborg Kommune. Ingvar har lavet 

relevante kontrolskemaer og fremlagt dem på vandværket. I år skal rentvandsbeholderen efterses, da 

det er 5 år siden, den blev repareret.  

I sidste uge blev vi så udsat for en koncentration af problemer, som vi heldigvis var fri for hele det 

forgangne år. Først havde vi et ledningsbrud på Tørrepladsen udfor nr. 20. Det blev heldigvis ordnet 

hurtigt, selvom det på gr. af kompliceret ledningsføring medførte et større grave- og 

underboringsarbejde. Samme dag blev råvandsboringerne inspiceret. Det var så meningen, at 

rentvandstanken ligeledes skulle undersøges for revner og andre svagheder. Sænkning af 

vandstanden til en højde, der skulle muliggøre inspektion, samtidigt med, at vandforsyningen skulle 

kunne opretholdes, medførte tørlægning af pumperne og dermed afbrydelse af forsyningen til 

forbrugerne. Ingvar måtte igennem en lang vågen nat for at genoprette forbrugernes adgang til vand. 

Årsagen til miseren viste sig at være en defekt niveautransmitter, der så blev udskiftet næste dag. 

Undersøgelse af rentvandstanken er blevet udsat og vil blive udført med dykkerudstyr. 

 

I år skal vi betale fuld vandafledningsafgift til Forsyningen. Der er ifølge måleren brugt 4.646 kbm 

til returskyl. Ingvar har dog haft ”tænkeren” i gang og fundet ud af, at de 834 kbm ikke udledes til 

kloakken men bruges til at fylde bassinerne op under skylleprocessen. Forsyningen har accepteret, 

at vi får refunderet afgiften tilsvarende.  

Bundfældningstanken står stadig på standby, da vi ikke har hørt fra andre, om systemet fungerer så 

tilfredsstillende for kommunen, at vandafledningsafgiften kan spares. 
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Vandrådet har forhandlet med Forsyningen på vores vegne om administrationsbidraget. Det er 

blevet reduceret til 15 kr. pr. forbruger. 

 

Anlæggelsen af den nye 2 minus 1 vej på Vattrupvej gav lidt bekymring om, at arbejdet kunne have 

berørt vores ledninger. En forespørgsel til den ansvarlige ingeniør afkræftede problemet. 

Udvidelserne af vejen dækkede ikke vores ledninger. 

 

Vi har været til møde med kommunen om de boringsnære områder. Rambøll har for kommunen 

lavet en imponerende geologisk undersøgelse af de områder, hvor vores vand bliver dannet. Det 

viser sig, at grundvandet er dårligt beskyttet mod diverse forureninger. Det blev meldt ud, at 

kommunen ville komme med en udmelding om, hvilke tiltag der skulle til for at beskytte 

grundvandet. Ifølge planen skulle det være sket i efteråret. Vi er lidt spændt på, hvilke udgifter vi 

mon bliver pålagt til sikring af grundvandet. I vores branche er det ikke forureneren, men den, der 

bliver ramt af forureningen, der skal betale for forebyggelse og udbedring af skaderne!  

 

Frederiks Smede & VVS har efter aftale med formanden vurderet tilbageløbsrisici hos udvalgte 

erhvervskunder. Iflg. Denne vurdering skulle der ikke være installationer, der krævede yderligere 

tilbageløbssikring. 

 

Formanden har endnu engang kontaktet vores interesseforening, der har skiftet navn til Danske 

Vandværker, for at afklare nødvendigheden af at konvertere interessentskabet til et AMBA. 

Konklusionen er, at der i praksis ikke er nogen forskel. Vandværket er godt forsikret og i tilfælde af, 

at vandværket skulle mangle penge, må alle forbrugere holde for, uanset hvilken selskabsdannelse 

vi har. I princippet kan det offentlige kræve, at vi meddeler alle interessenters personnumre. Skulle 

det komme dertil, kan vi stadig nå at stifte et AMBA.  

 

Gregers havde sidste år 25 års jubilæum i bestyrelsen. Det blev forbigået ved generalforsamlingen. 

Skaden blev forsøgt udbedret på et bestyrelsesmøde senere på året. Vi håber, det lykkedes. Gregers 

skal dog under alle omstændigheder hermed officielt have en stor tak for veludført arbejde i alle 

årene. 

 

Heller ikke i år vil formanden undlade at rette en stor tak til den altid samarbejdsvillige bestyrelse. 

Tak også til Frederiks Smede & VVS, der altid er hurtige til at klare vandværkets problemer på 

ledningsnettet og Bent Gjødvad for at holde vandværksgrunden i flot stand. Endvidere vil vi takke 

Søren Klostergaard for sin mangeårige indsats som intern revisor. Søren har besluttet at trække sig 

fra posten. 

 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

     


