
Bestyrelsens beretning for 2021 
For Vollerup – Ulkebøl Vandværk 

 
Med en forsinkelse på par måneder. Holder vi generalforsamling i dag den 10. maj. 
 
Karsten Iversen stoppede som bekendt som formand ved sidste generalforsamling 
den 21. september 2021. på grund af sygdommen ALS. 
Karsten var formand for vandværket i 32 år, hvor han brugte en stor del af sin fritid 
på at få det til at kører optimalt. 
Han fik moderniseret værket til hvad det er i dag, sammen med de bestyrelse der 
blev valgt i de perioder de sad. 
Selv efter at Karsten var stoppet, var han meget optaget at vider give sin viden til 
den nye bestyrelse. 
Vi havde en del møder i hans hjem, som igen viste at hvor meget han brændte for 
vandværket  
Karsten døde den 4. april i 2022. 
Ære være hans minde. 
 
Bestyrelsen som blev sammensat den 21. september sidste år, har arbejdet hårdt på 
at føre værket videre i den ånd som Karsten startede for 32 år siden. 
Vi har dog måtte ændre og er i gang med at ændre forskellige arbejdsgange i forhold 
til det at drive vandværket. Det skyldes at bestyrelses medlemmerne har 
fuldtidsbeskæftigelse i dagligdagen. 
Bestyrelsen har fordelt opgaverne imellem sig således at Keld tager af økonomien, 
Kim af it, Johannes er referent samt hjælper formanden med andre administrative 
opgaver. Kenny repræsentere bestyrelsen i forhold de kurser der forlanges for at 
drive et vandværk.    
 
Bestyrelsen har derfor beslutte at flytte formandshonoraret over i driften, således at 
der kan ansættes en drift/administration medarbejder i 40 timer om måneden. Der 
vil således fremover være faste kontor/telefontider. Tiderne bliver at se på 
vandværkets hjemmeside. 
Når det gælder akut opstået problemer (brud på ledningsnettet), så der bliver der 
oprette en direkte linje til Augustenborg VVS. De står til rådighed 24-7. Det koster 
værket 4500,00 kr. om måneden.     
På nuværende tidspunkt er det Bent Heissel, som varetager opgaven som 
driftsmand igennem Als-bogføring 24/7. 
 



Indrapportering til diverse myndigheder samt opgaver. 
 
Bestyrelsen har sammen med Bent har haft en del store opgaver i forhold til 
indrapporteringer. 
Når det gælder indrapportering for vandkvalitet, så er vi skiftet fra ALS til Eurofins på 
anbefaling fra Vandrådet. ALS havde en del fejl i deres faktura efter et besøg. 
Vi er ligeledes i gang med udskifte vandmålere til kontrol jv. Regulativet for 
distribution af drikkevand. 
 
Nå det gælder inde på selve værket, så er Kim i gang med at få opdateret værkets 
SRO system. 
(Styring/regulering/overvågning).  Der bliver sat kamera op inde i skylderummet, 
som bliver koblet på nettet. Derved er det muligt at følge med om det kører som del 
skal. 
Bestyrelsen arbejde på at optimere værket, så meget som overhovedet mulig inden 
for de rammer vi har. 
 
Selve ledningsnettet er der ikke fortaget de store reparationer på det sidste års tid, 
ud over de brud der opstået i forbindelse fjernvarmearbejdet i Vollerup eller 
almindelig slidtages på nettet. 
 
Økonomien på værket vil Keld komme nærmere ind på. 
 
Takstbladet for 2023 vil der ikke ske nogen ændring når det det gælder prisen på 
vand eller tilslutning.  
 
Her til sidst vil jeg sige tak for det gode samarbejde vi har i bestyrelsen og ikke 
mindst til Bent som hurtig spring til, da vi kunne se at vi havde brug for hjælp til 
driften af værket. 
 
Med venlig hilsen 
Formanden 
Henrik Schrøder  
  
 
     
   


