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Indledningen 

Det var med stor respekt at jeg skulle løfte arven efter Erik som jo havde været formand i mange 
år for Rinkenæs vandværk, men som helhed synes jeg det er gået nogenlunde. 

Nøgletal 
Vi har 653 forbrugere. Vi har udpumpet 76.734 m3 vand i år og har faktureret 69.537 m3 så det 
svarer til et spild på 8.5% som desværre ligger i den høje ende. 

Økonomi 
Det har været et yderst tilfredsstillende år. som vores kasserer senere vil komme ind på. 
Vandkvaliteten 
Igen i år har vi desværre haft lidt udfordringer på kvalitet og det var på coliforme bakterier, som 
poppede op med for høje tal, det skal dog siges at på det pågældende tidspunkt var vi i gang med 
at arbejde ved værket og omprøven viste vi var i styring igen. 
Vandværket 
I år har vi fået lavet enkelte forbedringer på værket, vi har fået gravet det sidste op om vores rent-
vandstank og lagt tagpap om og der er kommet nye gitre ind til iltningstrapper, da de var tæret op 
efter kun 6 år. 
Og vi har også fået installeret en ny version af Xergi, så udpumpningen nu kan fjernovervåges. 
Ledningsnettet 
Vi har i år haft 3 vandbrud, 1 på Højmark og 1 på Jes Thaysensvej, og det på Jes Thaysenvej viste 
sig desværre, at være et gammelt jernrør, som vi skal have set på. 
Kommunen var så uheldig at grave vores ledning over på Buskmosevej som de måtte reparere. 
Forbruger 
Der er i år blevet udskiftet godt 200 nye Kamstrup måler og vi har fået tilslutte 2 nye forbruger, 1 i 
Sandager og 1 ved Knudsmade  
Bestyrelsen 
Der har i år været afholdt 4 bestyrelsesmøder og vi har været til vandværksmesse i Fredericia. 
Der har været to repræsentantskabsmøder i vandrådet i Sønderborg Kommune, som vi har delta-
get i. 
Vi har haft folk afsted til vandværksdag ved VandSchmidt, samt en til temadag ved Kamstrup. 
Og til sidst har vi deltaget i generalforsamling i regionen, hvor der også var en mini messe. 
Fremtid 
1. De sidste Kamstrup måler vil blive installeret ved forbrugerne i 2017 et år før en planlagt 
2. Jes Thaysensvej vil blive skiftet til nye rør. 
3. Vores råvandsledning til værket vil blive renset. 
4. Vi skal drøfte Rinkenæs vandværk fremtid og som vi ser det er der 4 muligheder: 

a. Vi kører til vandværket ikke kan mere og overgår til SONFOR. 
b. Vi vedligeholder vandværket. 
c. Vi renoverer vandværket. 
d. Vi bygger et nyt vandværk. 


