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 Bestyrelsens beretning Thorning Vandværk a.m.b.a. marts 2019 
 
Velkommen til den første generalforsamling i det nystiftede Thorning Vandværk a.m.b.a. 
Selskabet blev stiftet på den ekstraordinære generalforsamling den 13. 4. 2018. 
Ellers er alt stort set som det plejer at være. 
 
Vandværket har tilslutning til 637 husstande og erhvervsvirksomheder, idet vi har fået to nye 
tilslutninger på Mads Doss Vej. Så har vi tilsluttet syv nye boliger på Mads Dossvej, hvor der 
opføres otte rækkehuse. 
 
Udpumpet vandmængde i 2018 106036 kbm., 16000 flere end i 2017 .  Der blev solgt 95977 kbm., i 
underkanten af ekstra 11000 kbm. i forhold til sidste år. Vandspildet er på 9,5%. Væsentligt mere 
end sidste års 5,2%. Hvad kan så det skyldes. Natforbruget er normalt. Vi har ikke kendskab til læk 
i større omfang. Er det målerunøjagtigheder? Det er lidt svært at tro. Der har været to sprængte 
målere med én vandfyldt kælder. Det kan have givet et større spild. Desuden er der fundet 
installationer, hvor noget af vandforbruget går uden om måleren. Vi må gøre opmærksom på, at 
sådanne installationer er ulovlige, og at man derfor har pligt til at lovliggøre dem ved at lade alt 
vandforbrug passere gennem måleren. Hvis vandværket bliver bekendt med ulovligt vandforbrug, 
kan det medføre politianmeldelse. 
 
Vandanalyserne har en enkelt gang vist en coliform og endda en colibakterie. Omprøven var ren, så 
vi går ud fra, det var en fejl et eller andet sted i analyseprocessen. Der har heller ikke senere været 
spor af slemme bakterier. Ellers har der ikke været uregelmæssigheder De seneste vandanalyser kan 
findes på vandværkets hjemmeside www.thorningvand.dk. 
Vandrådet for Silkeborg Kommune har forhandlet en ny prisaftale med Eurofins, som vi har 
tilsluttet os. 
 
Vi har besøgt messen i Aars og som sædvanlig deltaget i Danske Vandværkers generalforsamling. 
Vi mødte op til et temamøde, arrangeret af regionsbestyrelsen og derudover var vi to, der deltog i et 
genopfriskningskursus i vandværksjura. Det skal også her nævnes, at Ingvar gør en stor indsats for 
at holde sig opdateret både i målersammenhæng og i relation til vandværkets funktion. 
 
Vandmåleraflæsningen blev foretaget den 1.7.18. og den 1.1.19. På grund af sommerens mange 
solskinstimer og kraftigt reducerede regnmængde samt visse forbrugeres ustyrlige trang til 
havevanding, vil en del af dem få en ekstraregning. 
 
Vandprisen foreslås uændret til 4 kr./kbm og en fast afgift på ligeledes uændret 800 kr. incl. 
målerafgift.  
 
Konklusionen på de møder, der er afholdt i vandværkssamarbejdet med nabovandværkerne, er at vi 
evt. kan etablere en ringforbindelse med Knudstrup. En sådan vil være bekostelig at etablere, 
samtidig med at vi vil have vanskeligt ved at levere tilstrækkelige mængder vand til begge 
forsyningsområder. Vi er blevet gjort opmærksom på et firma på Sjælland, Faurkilde, der kan levere 
vand med en 30 kbm. tankvogn i løbet af 18 timer. Vi har indgået aftale med dem om en 
abonnementsordning til en årlig pris på 3000 kr. Derudover skal der i tilfælde af en 
nødforsyningssituation betales for vand og kørsel. 
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Efter lange overvejelser har vi givet grønt lys for etablering af en bundfældningstank til vores 
skyllevand. Problemet var både prisen og udledningskravene fra kommunen. Vi har fået styr på 
prisen. Den lyder på 490.000 kr. for en 60 kbm. tank incl. opgravning og etablering af rørføringer. 
Hertil kommer så en opdatering af vores elstyretavle. Om kommunens udledningskrav til 
regnvandsledningen kan overholdes, vides for nærværende ikke. At vi alligevel har besluttet at 
påbegynde arbejdet skyldes den omstændighed, at vi under korrespondencen med kommunen 
erfarede, at vi under alle omstændigheder vil blive pålagt at etablere et bundfældningsbassin, idet 
man på sigt ikke ønsker at få ledt slammet i kloakken. Nu etablerer vi bassinet og kan så derefter 
finde ud af, om vi opfylder kravene og om der evt. skal investeres i ekstra filtre inden afledning af 
skyllevandet. Arbejdet forventes påbegyndt i marts i år. 
 
Til og med 2022 skal kommunerne vurdere alle BNBO, hvor der bruges pesticider til 
erhvervsmæssige formål. Risikoen for nedsivning af pesticider skal reduceres. Der skal være forbud 
mod påfyldning og opblanding af pesticider indenfor BNBO. Vi skal muligvis screene for op mod 
300 pesticider mod nu 37. Det bliver nok dyrt. Man vil forbyde salg af koncentrerede pesticider til 
private. Vi bliver nok ikke direkte berørt af de regler, der gælder for boringer placeret i 
landbrugsområder. Til gengæld kan vi se frem til reglen om salg af koncentrerede pesticider til 
private. Vi afventer Silkeborg Kommunes praktiske håndtering af de nye regler. 
 
Til slut vil jeg sige tak til en velfungerende, samarbejdsvillig og altid velorienteret og 
underholdende bestyrelse. 
Tak til Bent Gjødvad, der sørger for en pænt vedligeholdt vandværksgrund, til Frederiks Smede & 
VVS, som vi har et godt samarbejde med samt de andre firmaer, som beredvilligt stiller deres 
ekspertise til rådighed for vandværket, når vi kalder. 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
     


