Årsberetning for Rinkenæs vandværk 2018
Indledningen
Der er gået et år siden vi holdte den ordinære generalforsamling og det har været et
hektisk år men spændende.
Nøgletal
Vi har 647 forbrugere Og har udpumpet 78.968 m3 vand i år og har faktureret 70.071 m3, så
det svarer til et spild på 11%, som desværre ligger i den høje ende. Vi er kommet til at betale
Strafafgift af 491 m3.

Økonomi
Det har været et yderst tilfredsstillende år med et + på 310.000 kr. som vores kasserer
senere vil komme ind på, selv om vi har brugt en del penge sidste år.
Vandkvaliteten
Vi har med tilfredshed kunne konstatere at vi i år igen har haft rigtig gode resultater
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, hvis vi skulle bygge et nyt.
Arne er stoppet som vandværkspasser d. 31.12.2018 og Anders Moseholt har overtaget
Ledningsnettet
Vi har i år haft 1 vandbrud, på Krusåvej som kostede os over 20 m3 i døgnet ekstra inden vi fandt det.
I Sandager må vi også konstatere at vi har et problem med et spild på over 48 % selvom vi har fundet et brud dernede og brugt ca. 50.000 kr.
På Vårhøj/Lyshøj/Klokkevej har vi også været i gang med udbedring da vores hovedledning gik igennem folks haver.
Vi har besluttet at lave 2 distriktsbrønde mere i foråret 2019
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Vandspild
Når vi pumper mindst vand ud, er det om natten, hvor vi ligger mellem 100 – 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.
Allerede i januar i år er der fundet to brud på privat grund, som er udbedret.
Forbruger
Der kom sidste år nye udstykninger ved Højløkke og i fase 1 kom der 17 nye byggegrunde og det er også første hele år hvor alle vores Kamstrup-målere har kørt.
Vi har sidste år arbejdet med et nyt kontrolprogram som nu er godkendt af Sønderborg
Kommune.
Bestyrelsen
De nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er faldet rigtigt godt ind i arbejdet.
Der har i år været afholdt en del bestyrelsesmøder og vi har været til vandværksmesse
i Fredericia.
Der har været 1 repræsentantskabsmøde i Vandrådet i Sønderborg Kommune, og et
koordineringsmøde med alle Sønderborg Kommunes byggesagsbehandlings-instanser.
De nye bestyrelsesmedlemmer har været på deres første kursus.
Vi har deltaget i temadag ved Kamstrup.
Der skal lyde en stor tak til Walter og Arne for den store arbejdsindsats de har gjort
igennem mange år.
Generelt
På generalforsamlingen i 2018, hvor vi var godt 40 medlemmer, bad I os om at komme
med et oplæg på et nyt vandværk.
Det var vi så klar til at præsentere for jer på en ekstra ordinær generalforsamling i november 2018. Her var vi godt 70 medlemmer tilstede. Efter en god debat blev det besluttet med over 93% af de stemmeberettigede at vi skulle bygge et nyt vandværk.
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Vi har i denne byggefase et godt samarbejde med Sønderborg Kommune.
Tørsbøl vandværk har kontaktet bestyrelsen for eventuel sammenlægning af de to
vandværker. Vi har på nuværende tidspunkt takket nej tak.
Fremtid
• Nyt vandværk
• Indkøring af nye kasserer de næste 2 år
• Ny arbejdsfordeling i bestyrelsen
• Arealet ved boringerne skal laves om til græs
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