AARUP VANDVÆRK
a.m.b.a.
Formandens beretning for året 2017.
Jeg vil gerne starte med at præsentere bestyrelsen
Jørgen Elmbo
Formand
Jens Erik Nielsen
Næstformand
Svend Clausen
Bestyrelse ( medlem i 25 år )
Claus Frostholm
Bestyrelse
Ole Rasmussen
Bestyrelse & Vandværkspasser
John Erik Svolgaard Kasserer ( Ikke medlem af bestyrelse )
Martin West
1 Suppleant
Hans Jørgen Jørgensen 2 Suppleant
Vandværket har pt. 1372 aktive medlemmer.
Vi har i årets løb afholdt 3 bestyrelsmøder
Vi har deltaget på vandværksforeningens kursus i vandværksjura, samt person &
dataforordningen.
Vandværket havde åbent hus i.forb. med 2016 generalforsamlingen.
Vandværket har haft åbent hus for vandrådet i Assens kommune.
Vi har i 2017 udpumpet 173.000 m3 og udfaktureret 148.000 m3, hvilket giver
et samlet vandspild på 12.7 %. Vi må have et spild på 10% uden at betale strafafgift.
Vi overskrider således med 2.7 %, hvilket giver en strafafgift på Kr.27.603,00
Aarup Vandværks ledningsnet består af hovedledninger – stikledninger og
råvandsledninger der udgør ca. 50km. Ledningsnettet er delt op i 4 trykzoner der
overvåges dag og nat på forbruget og udløser alarmer, hvis forbruget på den enkelte
zone overskrider en fastsat grænse.
Vi har ved hjælp fra vores nyligt monterede sektionsmålere været stand til at
indkredse områder med spild.
Selv om vores vandspild er mindre end sidste år er det stadig ikke tilfredsstillende.

Vi koncentrerer os derfor i 2018 lækagesøgning i områderne Drosselvej –
Møllegårdsvej – Vestergade – Stadionvej – Gyvelvej – Lyngvej m.v.
Der vil i disse områder blive sat en del målerbrønde.
Vores målsætning er at komme under 8% i vandspild.
Vandværket er underlagt kommunens årlige tilsyn, hvor vandværk og boringer får
foretaget en visuel gennemgang.
Vi har ikke haft denne gennemgang sidste år, da kommunens medarbejder har
skiftet arbejde. Kommunen har nu ansat en ny medarbejder, der er nyuddannet
geolog. Han forventer en gennemgang i år.
Vandkvaliteten bliver testet efter miljøstyrelsens bekendtgørelse og udføres af
analysefirmaet Eurofins.
Ingen prøver har givet anledning til bemærkninger. Vi var i øvrigt et af de første
vandværker, der fik testet for det meget omtalte choridazon sprøjtemiddel. Testen
viste ikke målbar. Sprøjtemidlet blev hovedsagligt brugt i roe og løgproduktion.
Vandets hårdhedsgrad ligger på 13, hvor 4-8 =blødt. 8-12=middelhårdt.
12-18=temmelig hårdt. 18-24=hårdt. 24-30=meget hårdt.
Større end 30=særdeles hårdt.
Vandet er blødt i vest og hårdt øst danmark.
Prissætningen af vandet er uændret for 2017 på Kr 5,40
hvor den lovpligtige statsafgift også er uændet på Kr. 6,25
Tilslutningsbidragende er reguleret efter ’’ index for ledningsarbejder ’’
Som det vil fremgå af regnskabet og budgettet for kommende år, forventer
bestyrelsen et fortsat positivt resultat og en tilfredsstillende likviditet, således vi kan
honorere fremtidige krav tilfredsstillende.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og samarbejdspartnere for et godt
samarbejde.
Jørgen Elmbo

