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 Bestyrelsens beretning - Thorning Vandværk I/S - marts 2017 
 
Vandværket har tilslutning til 633 husstande og erhvervsvirksomheder. Der har ikke været nye 
tilslutninger i 2016.   
 
Udpumpet vandmængde i 2016 93.662 m³, 5000 m³ mere end i 2015. Der blev solgt 86.369 m³, 
3500 m³ mere end sidste år Vandspildet er på 7,78 %, en stigning på 1 %. Vi holder os stadigvæk 
under de 10 %, men må dog være på vagt overfor større spild. I 2014 skiftede vi de sidste 
hovedventiler, som må formodes ikke at være årsag til større vandspild. Vi sørger også løbende for 
at forny stophaner hos forbrugere, der oplever problemer med deres forbrug. Der findes stadigvæk 
gamle utætte jernrør, som bliver fornyet. Det er dog yderst vanskeligt at identificere utætte 
jordledninger, der forbinder stophanerne med forbrugernes husinstallationer. Det tab, der sker i 
jordledningerne tilskrives også vandværkets spild. 
 
Vandkvaliteten er stabilt god. Vi har haft en enkelt måling i 2016, der påviste en coliform bakterie 
ved afgang fra vandværket. Den forsvandt dog ved omprøven og blev i øvrigt ikke påvist i 
ledningsnettet. De seneste vandanalyser kan findes på vandværkets hjemmeside 
www.thorningvand.dk. 
 
For at holde bestyrelsen opdateret, har vi besøgt messen i Aars og også i år deltaget i Danske 
Vandværkers generalforsamling. 
 
Vandmåleraflæsningen fungerer tilfredsstillende. Ingvar havde dog i år et opdateringsproblem med 
måleudstyret, som Kamstrup ikke kunne hjælpe ham med. Det var dårlig service, som er blevet 
påtalt af os. Problemet blev løst via Ingvars private forbindelser og afregnet med et par flasker 
rødvin. Flot arbejde, Ingvar! Jeg ved, du har brugt en del timer på problemet. 
Bestyrelsen var enig om at foretage en ekstra halvårsaflæsning som en ekstra service for 
forbrugerne. Den blev foretaget 1.7. og viste ikke betydelige afvigelser. 
 
Vandprisen ligger også i år på 5,00 kr. Den faste afgift er 800 kr. incl. målerafgift på 150 kr. 
Statsafgiften på ledningsført vand incl. bidrag til grundvandskortlægning er 6,25 kr. 
Også i år er vi blevet mødt med en forespørgsel om reduktion af vandprisen for ”storforbrugere”. 
Vi har afvist at imødekomme dette ønske, da den relative m³ pris i forvejen er nedsat for denne 
forbrugerkategori, idet de betaler den samme faste afgift som mindre forbrugere, og da en 
nedsættelse vil betyde en højere generel m³ pris. Vi henstiller i øvrigt til generalforsamlingen at sige 
god for en prisnedsættelse til alle forbrugere, da vi mener, at regnskabet giver belæg herfor. Det 
vender vi tilbage til under regnskabsflæggelsen 
 
Der stilles stadig nye krav til regnskabet. Vores regnskabskontor i Holsted har dog sammen med 
den eksterne revisor og Gregers godt styr på udviklingen, så vi lever op til de nye regnskabskrav. 
 
Vi lægger vægt på, at alle vandværkets funktioner er opdateret. Vi har fået termograferet eltavlen, 
efterset rentvandsbassinet og iltningstrappen. Sidstnævnte er efterfølgende blevet afrenset og 
repareret. Skyllevandsmåleren er blevet udskiftet, da den viste sig at være alt for unøjagtig. 
Afregningen til Silkeborg Forsyning er baseret på en beregning foretaget på basis af de tal, der 
fremkom efter opsætning af den nye måler. Måleren er bestemt ikke uvæsentlig, da vi afleverer ca. 
100.000 kr. af vores indtægter til Forsyningen. Der er endvidere foretaget reparation af 
ledningsnettet, når der var utætheder. Vi bliver også ved med at etablere nye stophaner hos 

www.thorningvand.dk


 2

interessenterne, idet en del af de gamle stophaner er umulige at finde og nogle ejendomme 
stadigvæk ses at have fælles stophane. 
 
Arsenniveauet i vores råvand er for højt. Det har ikke direkte betydning for forbrugerne, men for 
kommunens renseanlæg. Kommunen mente dog efter diverse målinger ikke, at problemet er så 
stort, at vandværket skulle pålægges at etablere et bundfældningsbassin. 
 
Kasserer og formand har lavet aftale om i fællesskab at godkende regninger, der sættes til betaling 
for at imødekomme krav fra forsikringen og for at undgå fejludbetalinger. 
 
Bestyrelsen har besluttet at indgå aftale med Blue Idea i Silkeborg om en SMS tjeneste, der 
muliggør udsendelse af SMS beskeder til forbrugerne ved driftsforstyrrelser, forurening etc. 
I skrivende stund mangler vi at implementere programmet, men det er nært forestående.  
 
Det følgende år skal vi beskæftige os med IT sikkerhed. Implementering af IT sikkerhed er et EU 
krav fra maj 2018. 
 
Afsluttende vil formanden rette en stor tak til en velfungerende bestyrelse, som det er en stor 
fornøjelse at være medlem af. 
Tak også til Frederiks Smede & VVS, der er en god samarbejdspartner og Bent Gjødvad, der også 
næste år vil bidrage med at vedligeholde vandværkets nære omgivelser.  
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