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Bestyrelsens beretning Thorning Vandværk I/S marts 2013 
 
 
Vandværket har tilslutning til 632 husstande og erhvervsvirksomheder. Vi har fået 7 nye 
interessenter.   
 
Vandforbrug i 2012 94.937 kbm., i 2011 var det på 97.323  
 kbm. Et fald i forbruget på 2,46 %. Der blev solgt 81.029 kbm. Vandspildet er på 14,65 % og det er 
igen alt for meget. Formanden har gennemgået vandværkslisten og ikke fundet abnorme afvigelser 
fra de foregående år. 
 
Der er fundet en rørsprængning bl.a. i villaen ved teaterkælderen. Der kan være løbet en del vand  
ud i kælderen, da huset har stået tomt længe. Bestyrelsen har på den baggrund besluttet at opfordre 
smeden til at lukke for vandet ved stophanen, når det konstateres, at en ejendom er ubeboet gennem 
længere tid. Interessenterne bedes om at være opmærksomme på problemet og hjælpe bestyrelsen 
med at identificere ubeboede ejendomme 
  
Vandkvaliteten er god. Det gælder alle de parametre, der bliver målt på.  For at optimere kvaliteten 
af vores vandproduktion skal Ingvar på kursus i hygiejne og vandværksdrift. Vi har deltaget i 
FVD´s årlige generalforsamling. I år er der fokus på ledelsessystemer til sikring af 
drikkevandskvaliteten. Bestyrelsen skal nok indstille sig på at deltage i kurser igen. FVD udbyder 
aftenkurser i vandanalyser og drift til bestyrelsesmedlemmer. 
 
De seneste vandanalyser kan findes på vandværkets hjemmeside www.thorningvand.dk. 
 
Ledningsarbejder: Hovedventilerne på vandværksgrunden er udskiftet og brønden sløjfet. Nu er alle 
ventilerne tilgængelige fra jordhøjde. Det samme er sket på Kg. Valdemarsvej. Alle andre ventiler 
skal med tiden kunne nås fra jordoverfladen. Brøndene er altid fyldt med vand. Det medfører 
vanskeligere adgang og dårligere holdbarhed af ventilerne. Vi fortsætter med udskiftning af ventiler 
i år. Når alle ventilerne kan lukkes effektivt, kan vi foretage en lukning af forskellige sektorer på 
ledningsnettet i håb om at kunne finde årsagen til vores store vandspild. 
 
Kloakeringsarbejderne i byen er afsluttet. Bl.a. derfor har vi haft et relativt fredeligt år uden større 
udskiftninger af ledninger. Vi har ikke planlagt fremtidige udskiftninger af ledninger. Vi har de 
senere år foretaget større udskiftninger af gamle slidte ledningssystemer som dem på Skovvej og 
Sv. Grathesvej og mener ikke, at der er akut behov for større renoveringer. Vi kan ikke pege på 
områder med renoveringsbehov. 
 
Adgangsvejen til boring 2 ved Erhvervshuset er sikret ved, at vi af kommunen har fået lov til at 
benytte stien fra Sv. Grathesvej som kørevej. Dette kan lade sig gøre på grund af det kun sporadiske 
behov for kørende adgang til boringen. Der kan stadig køres via Niels Åge Sørensens grund, men 
det vil kræve velvilje fra ham og en kommende ejer. Det er forsøgt at få tinglyst vejret via Niels 
Aages grund. Da han er nervøs for forringelse af grundens værdi, har vi altså fundet en alternativ 
vej. Adgangen til vandværket og boringen ved vandværket er uproblematisk. 
 
Vi har været til møde i Mausing med de lokale vandværker. Der blev nedsat en gruppe omkring 
etablering af fælles vandværkspasning. Ingvar har meldt sig til at være vores repræsentant i 
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gruppen. Samme gruppe skal også undersøge mulighederne for tilpasning af vandværkernes 
hovedledninger til hinanden, så der kan være mulighed for at vi gensidigt kan nødforsyne hinanden. 
 
Vi har været til møde på Energi Midt, der ville fortælle om solceller til vandværker. Da der var for 
meget usikkerhed omkring den praktiske tilgang, priser etc., burde mødet nok ikke have været 
afholdt. Vi afventer, hvad der sker fremover. 
 
Silkeborg Kommune er ligesom andre kommuner ved at arbejde på at lave vandhandleplaner. Vi er 
spændte på, hvad der vil ske af tiltag. Jeg mener, at vandrådet må afbøde de værste udskejelser. 
Dernæst må vi rådføre os med FVD. 
 
Forbrugerne bliver forskånet for en stigning i vandprisen i år. Afgifterne har vi dog ikke indflydelse 
på, idet afgiften på ledningsført vand pr.1.januar er steget fra 5,23 kr. til 5,46 kr. Det bliver rettet i 
vores takstblad. 
 
Formanden synes, at vi har været igennem et fredeligt år. Det var tiltrængt efter de foregående år 
med kloakeringsarbejder i byen og utæt vandtank på vandværket med tilhørende forurening af vores 
drikkevand.  
 
Jeg vil sige tak til bestyrelsen for det som altid gode samarbejde og den indsats, I alle gør for vores 
fælles vandværk. En tak også til vores samarbejdspartnere, der gør deres for at sikre 
vandforsyningen, især når der kræves hurtig udrykning 
 
Lad os til sidst rejse os og mindes Ole Jørgensen, der har passet vandværksgrunden så godt. Æret 
være hans minde 
 
Bestyrelsen 
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