
( 

( 

( 

( 

Bestyrelsens og formandens beretning 2019. 

Efter at vi havde renoveret vores vandværk i slutningen af 2018, 

var vores vandprøver af en standart, så Vordingborg kommune, gav os 

lov til at sende vores ejet vand i hanerne igen, i slutningen af januar 2019. 

Der har ikke været problemer siden. 

På Æblevej har vi dog måtte skylle ledningsnettet flere gange pga. 

ophobning af den film, som sidder i rørene, Æblevej ligger sidst på 

forsyningsledningen derfor har vi måtte rense filtre nogle gange. 

Peder Andersen henvendte sig til os efter vi forsynede os selv igen. Peder 

sagde, at vi skulle have udbedret sidste del af ledningsnettet til 

nødforsyningsbrønden, da det var en anden rørdimension end den i 

brønden. Så hvis vi i BSV udbedrede det, så ville nødforsyningen ikke få de 

trykfald, som vi var ude for i nødforsyningsperioden. Regningen på at få 

ordnet dette, skal vi udføre og betale. Det beløb som det koster, vil blive 

trukket fra den regning, som vi skal betale for vandet i 

nødforsyningsperioden til Nygård vandværk. Det er ca. 62.000 kr. 

1 maj skiftede vi fra Eurofins lab til Dans lab. Vi følte, at et mindre lab var

nemmere for os, at samarbejde med. 
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I slutningen 2018 sendte vi ansøgninger til Vordingborg kommune om 

indvindingstilladelse. Da vi skulle have boring 4 i drift igen. Vi søgte om at 

indvinde 45.000 m3 vand. Vi har ikke fået svar endnu. Til gengæld blev 

vores takstblad godkendt, af Vordingborg kommune 1- 8 - 2019. 

Vi blev også færdige med vores beredskabsplan. Den blev afleveret og 

diskuteret med Vordingborg kommune, men den er ikke godkendt endnu. 

2019 var også året hvor vi fik en indsatsplan i hånden fra Regionen 

( alle vandværker i Danmark skal have 100 m sprøjtefri zone). Vandrådet i 

Vordingborg kommune er i gang med forhandlinger, med kommune, 

lodsejere og involverede i indsatsplan. Det skal være afsluttet 2022. 

2019 var også året hvor vi fik nye alarmer på vandværket i forbindelse 

med ombygningen. 

22.07.2019 ledningsbrud. Det værste brud som jeg har været ude for. Alt 

gik galt mellem kl. 6.30 og kl. 16.45. Men det lærte vi af. 

Der var flere af vores forbrugere, der gerne ville have, deres 

aflæsningskort omkring 1. august, da de på dette tidspunkt var i 

sommerhusene, og de kunne derfor aflæse deres vandmåler inden de tog 

hjem fra sommerferie, den opfordring kom vi i møde. 
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Vores boring på Søparkvej udfor Lupinvej, blev utæt, så bestyrelsen blev 

enige om at få den opgraderet ( alle vores boringer skal renoveres til 

elektronisk styring af indvinding). Det var ellers boring 4 på Bønsvigvej der 

skulle renoveres først i 2020. Men vi var enige om fremfor, at bruge 

penge på at renovere den utætte boring, kunne vi lige så godt få den 

opgraderet. Så vi udskød boring 4 til 2021. 

Bart er i gang med at kortlægge vores ledningsnet i vores 

forsyningsområde. Så vi senere ved, hvor vi skal begynde, at renovere 

ledningsnettet. 

Grunden vi købte på Svalevej er blevet ryddet, vi har haft landmåler til at 

finde alle skelpæle. Vi har købt grunden, så vi med årene kan udvide 

vores vandværk. 

Vores vandprøver er meget fine, vi har et problem. Det hedder ENVOC 

( humus). Der er en mindre overskridelse, men vi mener når vi har 

opgraderet alle vores boringer, kan det problem løses ved at blande 

vandet. Da indholdet af humus er forskelligt i de enkelte boringer. 

Det er Vordingborg kommune enig med os i. 

I grundvandssamarbejdet har vi fået lukket, 3 brønde/ boringer i det 

forgangene år. I vores forsyningsområde. 
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