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Bestyrelsens beretning for året 2015

Velkommen til generalforsamlingen i Lundeborg Vandværk.

Efter generalforsamlingen sidste år, konstituerede bestyrelsen sig uændret 
således:

Formand: Jørgen Grønbech

Næstformand: Verner Christiansen

Kasserer: Ib Rasmussen

Referent: Bjørn Rasmussen

Bestyrelsesmedlem: Ole Cordt Christensen

Året 2015 har på mange måder været præget af mange udfordringer, ikke 
mindst fra myndighederne, som jagter effektivitet og gennemskuelighed. Vi har 
hidtil haft den opfattelse, at vi havde rimeligt styr på tingene, men vi kan jo altid 
blive bedre, så vi har derfor i løbet af året gennemført to nye initiativer:

For det første har vi indført en såkaldt ledelsessystem. Det er et computerpro-
gram, der dels systematiserer alle de enkelte elementer af vandværkets drift – 
lige fra kontrol med vandfiltre til græsslåning omkring værket – og dels syste-
matiserer alle aktiviteter ved hjælp af et tjeksystem.

Efter indkørslen har det vist sig at leve op til vore forventninger til et forbedret 
overblik over driften, men også – og det var meget vigtigt – at vi nu overfor det 
kommunale tilsyn kan dokumentere, at vi arbejder professionelt.

For det andet har vi indført det varslingssystem, som vi omtalte ved generalfor-
samlingen sidste år.  

Systemet sørger selv for at skaffe og opdatere telefonnumre, og det vil kunne
kommunikere med både mobil-telefoner og fastnet. Det sidste vil ske med 
talemeddelelse, som kommer op når abonnenten tager telefonen.

Systemet fungerer, men har den svaghed, at folk med hemmeligt mobil- eller 
fastnet-nummer ikke kan kontaktes, hvis de ikke selv melder deres nummer til
os. Det er ikke så mange, men vi vil kraftigt opfordre alle til at gøre det. Uden 
dette, er det meget problematisk med kort varsel at sende meddelelse ud i til-
fælde af afbrydelser eller forurening. De evt. hemmelige numre vil ikke blive 
anvendt af andre end vandværket.

Som omtalt sidste år, havde vi en del problemer med nitrit i vandet. Vi fik det 



analyseret af diverse eksperter, og fandt ud af, at vi kunne installere nogen 
såkaldte iltningsrør i filtertankene. Samtidig måtte vi konstatere, at den kom-
pressor, der skaffer ilt til formålet var slidt op.

Konklusionen på det hele blev, at vi investerede i en ny skruekompressor 
samt de omtalte iltningsrør. Samlet investering ca. kr. 130.000. Yderligere har
vi nu konstateret, at behovet for skylninger af filtrene er blevet drastisk for-
mindsket, hvilket giver en god besparelse på energiforbruget.

Fortsat vandspild. Selvom vi sidste år fik fundet og repareret nogle ret omfat-
tende utætheder, har det vist sig, at der stadig er et uacceptabelt spild såvel i 
den sydlige del af byen som ved Elsehoved. Vi overtog jo i sin tid Elsehoved, 
og kortlægningen af hvor vandledningerne er placeret, var og er mangelfuld, 
så vi har desværre måttet grave en del i området for at finde ledningerne.

Vi har i vinterens løb monteret flere målere i forskellige dele af systemet, så-
ledes at vi kan finde utæthederne ved at lukke mindre dele af ledningsnettet 
af, og så måle de enkelte områder. Det vil normalt ikke være noget, som for-
brugerne mærker noget til.

Det var lidt om driften – så nu over til lidt tal:

Der er nu 384 andelshavere, hvilket er 1 mindre i forhold til sidste år.

Vandforbruget har været sådan:

2013 2014 2015 Ændring fra 2014-15

m3 %

Oppumpet 58.362 64.739 57.201 -7.538 -11,64%

Købt råvand 5.077 0

Råvand ialt 58.362 69.816 57.201 -12.615 -18,07%

Solgt 47.860 61.899 51.110 -10.789 -17,43

Skyllevand 1.134 1.258 222 -1.036 -82,35

Ialt 48.994 63.157 51.332 -11.825 -18,72

Spild 9.368 6.659 5.869 -2.709 -40,68

Spildprocent 16,05 9,54 10,26

Altså en tilbagegang i salget af vand, hvilket vi tilskriver den ualmindelig våde 
sommer 2015.

Jeg vil gerne igen i år benytte lejligheden til at minde om, at det – hvis der er 



utætte vandhaner eller løbende toiletter – ikke kun koster den pris som 
vandværket opkræver, men også forøgede omkostninger til kloak. Alt i alt 
koster en m3 ca. 55 kr. Så hold øje med det!

Et hjælpemiddel til at holde øje med forbruget, kan være at købe et display, 
som man kan have stående på et synligt sted. Dette display kan købes for kr. 
900 af vandværket, og vil især være en hjælp for de forbrugere, der har deres
måler placeret, på steder, hvor det er svært at komme til.

Driftsresultatet

På trods af faldende salg, er det lykkedes at få ca. 5.500 kr. større overskud 
end i 2014 i kraft af besparelser på omkostningerne.

Som det vil fremgå af regnskabsfremlæggelsen senere i dag, er der sket en 
ændring i måden, vi skal opstille regnskabet på. Endvidere er det nu blevet 
forbudt at spare op til senere investeringer, idet myndighederne har vedtaget, 
at det vil være uretfærdigt overfor den enkelte andelshaver, hvis der – bl.a. i 
kraft af indbetalingerne - er blevet sparet op, og vedkommende så på et tids-
punkt flytter. I det tilfælde bliver vedkommende ”snydt”, og har betalt for 
meget for vandet. Revisor vil senere i dag uddybe dette, men helt principielt 
er der tale om, at vandværket fremover skal låne, hver gang der kommer 
uforudsete udgifter. Kun i den udstrækning hvor der er budgetteret til konkrete
aktiviteter, kan der bruges af hensættelser.

Efter min mening er det lige præcis det modsatte af forbrugerbeskyttelse, da 
det uvægerligt vil øge vandværkets omkostninger.

Fremtiden

Generalforsamlingen er i år, som sædvanligt, indkaldt via annonce i Svend-
borg Ugeavis, men derudover også vi Lundeborgs facebook-kalender. Vi har 
også – for første gang oplyst, at der er et traktement til de fremmødte, i håbet 
om at der måtte komme nogle flere andelshavere, og dermed skabe mere op-
mærksomhed om byens vigtigste aktivitet. - Vi håber, at det vil virke positivt.

Bestyrelsen har besluttet at forsøge at foretage en omfattende registrering af 
alle forsyningsliniers alder og sandsynlige levetid, og derefter lave en lang-
tidsplan for udskiftninger og reparationer. Al teknikken på vandværket har vi 
præcise oplysninger om, og kan derfor løbende budgettere udskiftninger og 
reparationer  

På baggrund af de nye krav om, at vi kun må anvende vandværkets evt. 
overskud på i forvejen planlagte investeringer, er vi nu nødt til at opstille en 
række investeringsmål vedr. forsyningslinierne, der skal gennemføres uanset 
om det er nødvendigt når tidspunktet indtræffer. Hidtil har vi sparet sammen 



til at dække de uforudsete krav, der naturligt er opstået, og det har hidtil 
lykkedes udmærket, men det er altså betingelserne fremover.

Sammenfattende for året 2015 kan vi sige, at det er forløbet positivt. Vi har 
fint styr på vandkvaliteten og vi er efterhånden ved at få indkredset proble-
merne med vandspild, så vi ser fremtiden i møde med fortsat stabil og effektiv
levering af vand til alle de 384 brugere.

Til slut skal sendes en tak for godt og konstruktivt samarbejde med vore 
håndværkere og offentlige myndigheder.

Jørgen Grønbech 23. marts 2016


