
 

 

Bestyrelsens beretning for 2020. 

Året 2020 er ved at være længe siden, men kort kan fortælles at året begyndte med en årsaflæsning der 
blev diskuteret sidste år. 

I løbet af foråret blev der lavet lidt ledningsarbejde hos et par der ikke betalte for vandforbruget, men en 
aflukning af vandforsyningen er effektiv. 

Hen på foråret fik vi lidt problemer med renvandspumperne, der begyndte at miste trykket. 

Det medførte et eftersyn, hvor det viste sig at det var bundventilerne på sugerørene der havde mistet 
virkningen. Ventilerne sikrer at vandet ikke løber ud af pumpen når den stopper. 

Så tog vi fat i Vand-Schmidt og bad dem undersøge renvandstanken, og samtidig ordne ventiler og rør til 
renvandspumperne. De kom og udskiftede rørene og fremsendte en rapport omkring renvandsbeholderen, 
og vi blev enige om at f et tilbud fra Vand-Schmidt på renovering af tanken, og det blev ordret. Det blev dog 
først i eftersommeren det gik i gang. Forinden havde vi fået etableret nødforsyning fra Sønderborg 
Forsyning, men inden ledningen kunne bruges, skulle skylles først. 

Da Forsynings vand skulle i brug blev der taget en prøve af vandet og den var ok. 

Renvandspumperne blev afmonteret og sendt til Grundfos til renovering. Og de kom tilbage og fungerede 
perfekt. 

Der var en ting jeg havde tænkt over længe og havde forelagt bestyrelsen – den døde vinkel i 
renvandstanken. Vi diskuterede det og der var forslag om at anbringe en mølle i tanken så den kunne flytte 
vandet rundt. 

Vi havde så besøg af en mand fra Vand-Schmidt og han kom med e såkaldte ”vise ord”, vi kunne bare dreje 
røret fra filter 1 90 grader til højre og føre det ind i tanken ud for den døde vinkel, så var problemet løst, og 
sådan blev det. Der er ingen dødt vand i tanken. 

Vi har også gang i opsætning af antenne, denne gang ved indkørslen til Spurvevænget. Den er lidt forsinket. 

Vi fik i efteråret en ny port monteret, og den åbnes med en fjernbetjening, og det skulle gerne virke. Det 
gør det ikke altid. 

Der er også blevet lavet en rampe op til døre ind til kortret, mest for mig, men de andre kan også bruge 
den. 

Jeg vil til sidst takke vore samarbejdspartnere, Vand-Schmidt, Augustenborg-Hørup Blik og VVS, X-
Automation, Allan Sørensen VVS, N.H. Jespersen, Sønderborg Forsyning, Sønderborg Kommune. 

 

Karsten Iwersen, bestyrelsesformand.  

 

 


