
Bestyrelsens beretning for året 2015. 

 

Beretningen opdeles således: 

1. Bestyrelsesarbejdet. 

2. Vandværket og boringerne. 

3. Ledningsnet, vandspild, vandsalg m.v.. 

4. Lovgivning m.v.. 

5. De nye elektroniske vandmålere og kontrolsystem for disse. 

6. Fremtiden. 

7. Afslutning. 

Året 2015 gik forsyningsmæssigt uden problemer, ingen væsentlige afbrydelser og kun få 

problemer med andelshavere og andre. En enkelt afbrydelse i 12 min. gjaldt for alle.  

 

1: Bestyrelsesarbejdet. 

Vi har i året afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder og har her behandlet spørgsmål omkring 

økonomien, fond/kasse til indsats for grundvandsbeskyttelse, hvor det sidste møde heromkring var 

den 3. marts, deltagelse i diverse møder, fremtidsplaner, vandmålerudskiftningen afsluttet, 

renovering/vedligeholdelse af vandværket, vandspild hos andelshavere m.v. samt køb af jord 

omkring/ved vandværket. 

Ud over de ordinære bestyrelsesmøder holder vi i februar revisions- og udvidet bestyrelsesmøde. 

I forbindelse med indsatsplanlægningen omkring grundvandsbeskyttelse er at forslagene at indføre 

bæredygtig pumpestrategi, hvilket betyder at ind pumpningen bør strække sig over længere tid. 

Indsatsplanen blev godkendt af Sønderborg Byråd den 7. januar 2015 og der skulle være sendt en 

brochure ud i Vollerup omkring hvordan man skal opføre sig oven på et grundvandsmagasin. 

Bestyrelsen har i den anledning for ganske nylig anmodet om et overslag på hvad en vandtank med 

dertilhørende hus og andet i Ulkebøl vil løbe op i. Konsulenten vi har talt med mener dog at en 

udvidelse af tankkapaciteten bør ligge over jorden eller på vandværket også som en overjordisk 

tank. Forslagene er ikke modtaget til dato, men vi ville gerne have vist jer nogle tegninger. Det må 

vente til en anden gang/næste år. 

Endvidere skal der foretages en tilstandsvurdering af indvindingsboringerne. Og dette har vi så også 

anmodet om at få et tilbud på.  

Dette arbejde forventes fra kommunens side udført i 2015 – 2016. 

Vi er i bestyrelsen enige om at indhente tilbud på diverse større arbejder. 



I 2013 afsluttedes installationen af elektroniske målere og det må siges at have været en succes, alle 

får nu målt deres vandforbrug præcist og det afspejler sig også på spildprocenten. 

Vi har i årets løb også fået tilbud på etablering af 5 sektionsmålerbrønde og vedtog før sommeren at 

acceptere det ene tilbud vi fik og arbejdet gik i gang i begyndelse af august.  

Det tog dog noget længere tid at blive færdige med monteringen af brøndene, det skyldtes flere 

forhold, ny ledning i Præstegårdsvej, ændring af placering i Spang, ændring af placering ved 

vandværket med mere. 

Det medførte at bestyrelsen vedtog at flytte årsaflæsningen af husstandsmålerne fra 1. december 

2015 til 1. januar 2016, og det lykkedes at få aflæst målerne 5. og 6. januar, og derfor har alle 

andelshavere og andre fået en årsafregning på 13 måneder i 2015. 

Ved aflæsningen blev sektionsmålerne også aflæst og alle aflæsningerne ligger nu i et regneark og 

vi vil forsøge at få regnearket op og stå inden 1. april, hvor der så vil blive udført en aflæsning af 

alle målerne, men kun til bestyrelsens orientering.  

Vi har også stadig et glimrende samarbejde med AlsBogføring, der har næsten al kommunikation 

med andelshaverne omkring afregninger med videre. 

 

2: Vandværket og boringerne. 

Skyllevandet fra filterskylningen skal henstå i 20 timer før det må pumpes ud i 

regnvandsledningerne, således at slammet bliver stående i tankene. 

På det sidste har det vist sig at slammængden i tankene har nået et punkt, hvor det fylder for meget 

og en undersøgelse af slammet blev foretaget og en slamsuger har hentet det 1. marts og kørt det til 

Arwos i Åbenrå som modtager det uden betaling, alene tømningen og transporten skal der betales 

for. Der skal ikke engang tages analyser af slammet, det havde vi ellers regnet med. 

Der er ikke sket meget andet omkring boringerne og vandværket, der har fungeret upåklageligt året 

igennem.   

Vi har så i året fået nye LED-lamper i stedet for de gamle lysstofrør, og det har så absolut givet lys 

over land, nu kan alt skidt og støv ses overalt. Samtidig giver det en strømbesparelse. 

Naboer klagede over støj fra kapselblæseren i kælderen, og den har vi fået udskiftet og det har 

absolut bedret på luftskylningen af filtrene og støjen. Den gamle var fra 1967.  

Boringerne skal ses efter, men det passer også godt sammen med Planen for grundvandsbeskyttelse, 

hvori der fremgår at vi bør få lavet en tilstandsvurdering af dem i 2015 – 2016. 

Når vi har møder med håndværkere eller har gæster på vandværket bliver det rost til skyerne, især 

af fagkundskaben, og det er vi glade for. 



 

3: Ledningsnet, vandspild og vandsalg m.v.. 

Der har i årets løb været et par brud, men ikke nogle alvorlige. 

 Der er i 2015 solgt i alt 144.670 m³ og udpumpet 158.700 m³, hvilket giver et spild på 13.328 m³ 

eller 8,39 % et fald fra 2014 på 1,60 %.  Det er dog ikke helt rigtigt idet 2015 blev på 13 måneder. 

Elforbruget på vandværket er stabilt i de senere år, med et gennemsnitlig på 67.800 kWh i de 

seneste 5 år. 

 

4: Lovgivning m.v..  

Lovgivningen er altid ajourført og ved tvivl hentes det på Retsinformations hjemmeside eller på 

Danske Vandværkers hjemmeside, og ifølge lovgivningen skal mindst én mand fra vandværket 

have gennemgået drifts og hygiejne kursus og det har formanden som driftsleder gennemført og 

certifikaterne kan ses på vandværket og på hjemmesiden. 

Vi har også, jf. lovgivningen, indført et ledelsessystem, som opfylder kravene til kvalitetssikring og 

dokumentation på vandværket, til hjælp for bestyrelse og driftsleder og som sikrer at nødvendige 

ting bliver fortaget regelmæssigt, bl.a. renholdning i og omkring vandværket, kontrol med filtre og 

skylningerne, kontrol med boringer og mange flere ting, og systemet – der hedder Tethys og er ejet 

af Danske Vandværker, og der sidder fortsat en gruppe og udvikler systemet. 

Leverandører kan indtastes i systemet, der er koblet sammen med det offentlige CVR-register. 

Vi skal aldrig tænke på opdateringer af systemet og det ligger heller ikke på vandværkets pc.er, men 

på en server hos Tethys, som vi logger os ind på. 

Vi kan også oplyse at bestyrelsen som bogholder og AlsBogføring får tilsendt Vandposten, Danske 

Vandværker. s medlemsblad, så man kan følge med i hvad der rør sig i vandværkskredse. 

Som formand får jeg en nyhedsmail hver fredag og i januar kom der nyt om årsregnskaber, hvilket 

jeg straks underrettede Jens Vendelbo om, og han gik straks i gang med at finde ud af hvad der rørte 

sig og kort efter meddelte han mig at vandværket var nødt til at ændre på regnskabsformen, idet der 

lå en bekendtgørelse fra først i januar det omhandlede dette.  

Jens Vendelbo og Carsten Paulsen fra Revisions- og Regnskabskontoret lagde sig i selen og medio 

februar forelå et udkast til årsregnskab, og det blev minutiøst gennemgået og et par småfejl og en 

stor på 700.000 kr. blev rettet. Mere om det under aflæggelse af regnskabet.  

 

5: De nye elektroniske vandmålere og kontrolsystem for disse. 



Vi har afsluttet installationen af de elektroniske vandmålere og de må så sidde hos forbrugerne i 6 

år fra installationen inden kontrollen skal foretages, og det bliver så i 2017, da de første målere blev 

monteret i 2011. 

Der ler så også indført målerleje eller skal vi kalde det opsparing til udskiftningen af de elektroniske 

målere, der har en holdbarhed på 16 år, og til den tid er priserne nok steget i forhold til 2010 hvor vi 

indgik den første aftale om køb af målerne. Da skulle Kamstrup jo ud på markederne, og i dag er de 

verdensomspændende. 

Under aflæsningen har det vist sig at nogle målere ikke kan nås fra bilen med håndterminalen, og 

der er derfor hjemkøbt nogle antenneforstærkere som kan sættes op og forstærke signalet fra 

vandmåleren, det største problem er Sønderborg Fjernvarmes Geotermiske anlæg i Spang.  

 

6: Fremtiden. 

Ja det er altid svært at spå om fremtiden, og det er med den begrundelse at vi anmodede om en 

stigning i vandprisen i 2015, idet vi påregner at skulle påbegynder udbygningen af ledningsnettet. 

Vi har jo i 2014 købt grunden i Ulkebøl og har indhentet tilbud på etablering af en pumpestation, og 

så har vi i efteråret forhandlet med gårdejer Gunhild og Jørgen Schmidt, Vollerup om køb af et 

stykke jord, hvor den ene af boringerne er beliggende på. 

Efter flere forhandlinger og opmålinger og fastlæggelse af hvor skellene skulle gå og at en vej 

skulle nedlægges blev vi i november enige og bestilte landmålerne til at udfinde gamle skel og 

etablere ny skelpæle.  Henrik Schrøder, næstformanden, blev inhabil, idet han og fruen blev en del 

af projektet og det endte med at der blev etableret en fælles privat vej fra Mommarkvej til 

Linbækvej og Vandværket køber i alt 4210 m², ligesom værket for tilskødet 501 m², hvor boringen 

ligger og som blev købt og betalt i 1984. 

Alle dokumenter vedr. jordkøbet er skrevet under her i aften, og skulle nogen have lyst til at se dem, 

kan de forevises, men de sendes ikke rundt.  

 

 

 

7: Afslutning. 

Til slut vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i 2013, og der skal også lyde 

en tak til bogholder, revisorer samt samarbejdspartnere, AlsBogføring, Augustenborg-Hørup Vvs 

og Blik, Allan Fisker Sørensen, N. H. Jespersen, Eurofins, Siemens, Munters, Vand-Schmidt, 

Kamstrup og Xergi, GEO-Partnere og advokat Karl Henning Johannsen, Tønder. 



Ulkebøl den 15. marts 2016. 

Karsten Iwersen, bestyrelsesformand.  


