
Årsberetning for Rinkenæs vandværk 2020 

Indledningen 
  
Der er gået under 1 år siden vi holdt den ordinære generalforsamling og det har været et hektisk år men 
spændende og til tider meget udfordrende. 
  

Nøgletal 
  
Vi har 652 forbrugere Og har udpumpet 74.412 m3 vand i år og har faktureret 65817 m3. Så det svarer 
til et spild på 11,55%, som desværre ligger i den høje ende. Vi er kommet til at betale Strafafgift af 1153 
m3 og vi må konstatere at vi ikke er kommet i mål endnu. 
  

Økonomi 
  
Det har været et yderst tilfredsstillende år med et + på 441.068 kr. som vores kasserer senere vil komme 
ind på og vi er begyndt at betale af på vores lån, så et rigtig flot resultat. 
  

Vand priser 
 
Vi har i år valgt at lade den faste afgift stige med 40 kroner, som er godkendt af kommunen, da det er 8 
år siden vi sidst haft stigninger og da udgifterne til vandanalyse og lignende er steget en del. 
 

Vandkvaliteten 
 
Vi har med tilfredshed kunnet konstatere, at vi i år igen har haft rigtig gode resultater. Vandets hårdhed i 
Rinkenæs er 13 dH som er mellem mild og hård. 
 
Husk I kan altid følge vores vandkvalitet inde på vores hjemmeside. 
  

Vandværket 
  
Der er sidste år ikke lavet forbedring på værket, da vi ikke vil bruge for mange penge på værket, når vi 
var ved at bygge et nyt vandværk. Det har dog givet vores vandværks passer ekstra arbejde, da tingene 
var var ved at være rigtig slidt, men det har på ingen tidspunkt gået ud over vandkvaliteten. 
  

Ledningsnettet 
  
Vi har i år haft 2 vandbrud 
 
1. på Kampen som var på vandværkets ledningsnet 
2. På Buskmosevej som var på vandværkets ledningsnet 
 
Vi har i år også omlagt Vores ledningsnet ved Elmegården og lavet en del nye stophaner, hvor der ikke 
var haner i forvejen 
 

 Boringer 
 
Vi har i dag 2 boringer, den nye boring som ligger godt 70 meter nede og som har det rigtig godt 
angående vandkvalitet. Så er der den gamle boring ud mod Dalsgårdvej som kun ligger 30 meter nede 
og som vi indenfor en overskuelig fremtid skal se på. Den ligger i rød zone og er ikke beskyttet så godt. 
Vi overskrider ikke nogen værdier så derfor kan den godt køre lidt endnu, men vi skal indgå aftale med 
den nærliggende landmand, angående sprøjtning på et lille stykke jord tæt på vores boring.  
 
 
 



Lovgivning m.v.  
 
Lovgivningen er altid ajourført og ved tvivl hentes det på Retsinformations hjemmeside eller på Danske 
Vandværkers hjemmeside. Og ifølge lovgivningen skal mindst én mand fra vandværket have 
gennemgået drifts- og hygiejne kursus og dem har formanden og kasserer gennemført. 
 

Vandspild 
  
Når vi pumper mindst vand ud er det om natten, hvor vi ligger mellem 0 – 400 l/time. Dette besværliggør 
arbejdet med at finde et vandbrud og derfor har bestyrelsen besluttet at tage det løbende, når bruddet 
bliver stort nok til at kunne findes. 
  
Vi kan på nuværende tidspunkt allerede se at med det nye vandværk får vi et værktøj der gør det meget 
nemmere for vores lækage søgning. 
  

Forbruger 
 
Der har i år været 6 nye tilslutninger til vandværket og det er i år, andet år vi har skulle køre med vores 
nye kontrolprogram. Vi skal til at se på om vi kan sætte antallet af prøver lidt ned. 
  

Bestyrelsen 

Der har i år ikke været afholdt så mange bestyrelsesmøder, da vi har haft Corona begrænsninger som vi 
skulle overholde og det har til tider givet udfordringer. Men så er det jo godt at vi kan kommunikere på 
anden vis. 

2 bestyrelsesmedlemmer har vært på kursus i år online. 
  
Temadage ved Kamstrup online. 
  

 Nyt vandværk 
 
I 2020 har det nye vandværk taget form selvom tidsplanen desværre ikke holdt helt på grund af Corona. 
Til rejsegildet måtte vi max være 10 personer og vi har desværre heller ikke kunnet holde så mange 
møder med Vand Schmidt, som der var planlagt.  
Man kan så spørge sig selv, har det gået ud over kvaliteten og økonomien i projektet? 
Hertil kan jeg svare nej heldigvis ikke.  
Var der ting vi vil have lavet om hvis vi kunne?  
Have mødt lidt oftere tror jeg.  
Vi var klar i uge 51 til at sætte vand på det nye vandværk, men valgte at vente til efter nytår, da vi ikke 
ønskede at kaste os ud i sådan et projekt hen over jul og nytår. 
Den struktur vi har valgt med 4 selvstændige grupper, med hver deres ansvarsområde har vist sig, at 
være guld værd i forhold til arbejdspres og Corona. 
 

Fremtid 
  

• Nyt vandværk  
• Finde manglende stophaner 
• Nye arbejdsfordelinger i bestyrelsen 
• Arealet ved boringerne skal renoveres 
• Få vandspild bragt ned 
• kortlægning af vores ledningsnet i forskellige kategorier 

 

 Afslutning 
  
Til slut vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i 2020, og der skal også lyde en tak 
til vores øvrige samarbejdspartnere 


