
Bestyrelsens beretning for 2013 
 
Efter generalforsamling 2013 konstituerede bestyrelsen sig således:  
Finn Pedersen: formand 
Sven-Erik Vad: kasserer 
Hans Jørgen Jørgensen: næstformand 
Bent J. Pedersen: bestyrelsesmedlem    
TorbenTang: bestyrelsesmedlem  
Viggo Hansen: bestyrelsesmedlem 
Jes E. Matthiesen: bestyrelsesmedlem 
Daniel Hellesø: bestyrelsesmedlem 
Helge Mathiesen: bestyrelsesmedlem 
  
 
Udpumpet vand i 2013   251.503m³ 
Solgt vand 2013    242.556m³ 
Hvilket giver et spild på  8.947m³ som svarer til 3,7% 
I 2012 solgte vi 194.255m³ og et spild på 3,6%  
I 2011 solgte vi 193.735m³ og et spild på 8% 
I 2010 solgte vi 205.965m³ og et spild på 4,5% 
I 2009 solgte vi 199.153m³ og et spild på 9,6% 
I 2008 solgte vi 222.596m³ og et spild på 3,7% 
 
De store variationer kan ikke forklares. 
 
Der er etableret overvågning af trykforøger-stationen i Stevning. Det er sket 
fordi der har været enkelte klager på grund af tryk-mangel.     
Men det kører med samme setup som altid ? 
 
Kloakering af Vestergade er gået fint. Der har kun været enkelte kiksere. 
Det mangler en forståelse for, at alle er en del af vandværket, men at 
forsyningspligten ligger hos vandværket, som har pligt til at forsyne med rent 
vand og rimeligt tryk. Hvad der sker i egne installationer er ejeren’s ansvar, 
og man skal kunne tolerere de gener der kan opstå.   
 
Der har været gener med brunt/grumset vand. 
 
En enkelt mente, at der var tale om en forurening, men dette blev afvist efter 
en vandprøve hos naboen. 
 
Næste etape kloakering er ”Møllebakken” 



 
 
Ved åbent hus arrangementet i august måned var der et pænt fremmøde på 
ca. 100 personer. 
De fik alle en rundvisning. 
Der har også været rundvisning af 8. klasse fra Nørreskovskolen. 
De forstår ikke helt den prisforskel, der er på en liter vand fra vandværket, og 
det de giver for en liter i butikkerne. De var forundret over hvor vandet i hanen 
kommer fra. 
 
Der har været en stor lækage på Majstoften, hvor der kun var vand i Elstrup 
området. 
Det skyldes at afspærringsmuligheder er begrænset. 
Det bliver der ændret på. 
 
Ellers har der været en del små lækager og enkelte med fælles stikledning. 
 
Der har været møder i Vandrådet hvor indsatplaner om beskyttelser af 
indvindingsområder har været drøftet, og om at alle værker i Sønderborg 
Kommune skulle indbetale et beløb / M3  til en fælles fond, som skulle stå for 
udbetaling af kompensation til landmænd. 
Det har vi nægtet. 
 
Kommunen arbejder på en ny beredskabsplan for alle vandværker. 
 
Der er lige kommet en vejledning om Indsatsplaner fra Miljøstyrelsen  
Denne skal drøftes på næste møde i vandrådet. 
 
Kommunen har været på kontrolbesøg på vandværket, Sølspang 5, og de 
syntes det så rigtig fint ud, de mangler bare at få det seneste gennemsyn 
med i den store rapport. 
 
4 bestyrelsesmedlemmer har gennemført og bestået eksamen i KUV 
Kollektiv Udvidet Vandværkspasning. 
”Ledelsessystem” 
”Kvalitetssikring” 
Det giver en udfordring mere. 
Ved denne lejlighed var vi på besøg i Svenstrup – Hundslev - Notmark – og 
vores værk, det var meget interessant, også for os. 
 
 



Der har været enkelte lukninger pga. manglende betaling 
 ”en lukning giver pote”, så betaler forbrugeren. 
 
Vi arbejder også med fjernaflæsning af målere, samt evt. en fastansat  
person på vandværket. 
 
Der har været en henvendelse fra Hundslev og Notmark vandværk om et 
samarbejde, det holdes der møde om.  
  
Så ser vi fremad og er der mange ting og udfordringer at tage fat på. 
 
Ellers er der jo 40år’s jubilæum for Sven-Erik Vad  den 1. April fra kl. 15 til 18 
hvor alle er velkommen, og dem der ønsker det kan også få en rundvisning. 
 
 
 
 
 
 
 
 


