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GENERALFORSAMLING 

 

B E R E T N I N G  F O R  2 0 1 9 

 

TORSDAG DEN 25. JUNI 2020, KL. 19.30 

 

KLODS HANS 

 

VI HAVDE INDKALTT TIL GF. DEN 26 MARTS OG E.GF DEN 2 APRIL BLEV AFLYST P.G.A. COVID-19 

 

VÆRKETS DRIFT I 2019 
 

ÅR                         2018 2019 + - I.F.T. 2018 

TILSL. FORBRUGER  899 899    + 1 og -1  

UDPUMPET VAND Kbm. 230926 210332 -20.594   - 8,92 % .       

SOLGT / MÅLT VAND    Kbm. 228890 200368 - 28.522  - 12,46 % .    

TAB I                    Kbm. 2036 9964 +7.928 m3 mere som sidste år    

TAB I % AF UDPUMPET.     Kbm 0,89% 4,97%    

UNDPUMPET PR. Kwh 3,23 3,00  

ELFORBRUG            Kwh 71464 70217 . 

 

 

VANDKVALITETEN 

Der er i årets løb taget 9 vandprøver: som viser at vandet er sundhedsmæssigt i orden. 

 

DEN 08-01-19 Boring 2, ok 

DEN 21-01-19 Ledningsnet, ok 

DEN 16-05-19 Ledningsnet, ok 

DEN 16-05-19 Afgang fra Vandværk, ok 

DEN 16-05-19 Boring 3, ok 

DEN 29-08-19 Ledningsnet, ok 

DEN 13-11-19 Ledningsnet, ok 

DEN 13-11-19 Afgang fra Vandværk, ok 

DEN 13-11-19 Boring 1, ok 

 

 

DRIFTSFORSTYRRELSER 

Vi har haft en oversvømmelse af trykforøgestationen ved Efterskolen, P.G.A. en utæt 

manometer i august mdr. 

 

AKTIVITETER I ÅRETS LØB: 

 
UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDET OG NYE TILSLUTNINGER. 

Nye tilslutninger i 2019, 1 stk. inden for bygrænsen, og vi har også frakoblet 1 stk. i byen 

(Gården). 

Vi har nu 899 forbruger i alt ved udgangen af 2019.  

Vi har udskiftet/renoveret 30 stophane / med aluminiums anboringer i 2019. 
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Vandsektorloven 

 

Den 27 december 2019 blev lov nr. 1567 vedtaget, som, der gør det muligt for os, at 

udtræden af den økonomiske regulering og skattepligt. 

Bestyrelsen stille forslag om udtræden under pkt. 7 i dagsorden. 

 

Vi har et tilgodehavende på kr. 205.044, som tidligere, betalt skat incl. Renter, som vi 

endnu ikke har fået udbetalt efter ca. 2 ½ år siden Skat tabte sagen. 

  

Skattesagen er beskrevet meget nøje i Årsrapporten. 

 

Afvikling af reguleringsmæssig historisk overdækning kr. 395.769, det var de penge vi 

havde til at renovere vandværket for i 2010, som vi ikke måtte bruge til det, men skulle 

optage et lån, medens vi var ude af vandsektorloven (2015 til 2018) har vi afviklet lånet. 

Men det gør at vores indtægter i år er forhøjet med dette beløb kr. 395.769, som i skal 

huske, at fratrække vores indtægter når Holger gennemgår regnskabet. 

 

Som nævnt før, har vi arbejdet på, at udtræden af de økonomiske regulering og 

skattepligt i flere år. 

 

Det er nu op til generalforsamlingen her i aften, at vedtage om vi skal fri af denne mere 

omkostnings og centrale styring. 

 

ØKONOMI 

 

Vi har haft et tilfredsstillende driften af værket, vi tror på, at en god og stærk økonomi 

kan være med til, at sikker vores fremtidige selvstændighed. 

 

HVAD VIL VI ARBEJDER MED I 2020 

 

Vandforsyningsplanen siger, at vi skal højne forsyningssikkerheden, det vil sige, 

sammenkoble os med nabo vandværkerne,  

Skarrild, sandet og Kibæk, vi har i øjeblikket en snak med Skarrild og Sandet. 

Samt en opgradering af sammenkoblingen Stakroge / Sdr. Felding 

Vi har en oplæg til hvordan det kan udføres, det er lykkes, at få en leverandør til at stå for 

både mekanikken og styringen, så vi kun har en at henvende os til. 

Skarrild VV. Er i gang med en aftale om fremføring af vandledningen. 

 

Vi arbejder løbende på vedligehold af ledningsnettet med udskiftning af ældre ledninger 

af jernrør samt områder med aluminiums anboringsbøjler og udskiftning af ældre ventiler 

og stophaner. 

 

Det er vigtig for os, at hvil-i-sig-selv-princippet bevares, og at vi fortsat har en 

demokratisk ejet og styret vandforsyning i Sdr. Felding. 

 

Udbygge samarbejdet med Sdr. Felding Fjernvarmeværket, på driften af vandværket, om 

græsslåning etc. 
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Et vandværk med god og sikker forsyning under normale forhold er det bedste 

udgangspunkt for at opnå en god sikkerhed imod akutte problemer. 
 

Kontroller jeres vandmåler mindst en gang pr. måned, 6,37 kr. i vandskat, 27,50 kr. i 

Kloakafgift, 2,00 kr. til vandværket og 8,97 kr. til moms i alt = 44,84 kr. / Kbm., (vi kan 

ikke give rabat). Men der er kommet en lov hvor der kan søges om nedsættelse af 

betalingen af afgifter ved spild over 300 Kbm. ud over et normalforbrug for forbrugeren. 

Det koster min. ca. kr.13.452,- for vandspil pga. en defekt varmtvandsbeholder etc. 

 

kloakafgift.: 2014 - 2019 

For 2014 21,50 26,87 

For 2016 22,00 27,50 

For 2017  24,50 30,63 

For 2018  26,50 33,13 

For 2019  27,50 34,38 

 

NY ANLÆG/RENOVERING DE NÆSTE 5-10 ÅR 

 

Vi begynde også at kontroller stikledninger til den enkelte forbruger for utætheder, som 

føre umålt vand, her skal det bemærkes at det er forbrugeren der skal betale for 

udskiftning af stikledningen på egen grund. 
 

Tinglysninger af nogle ledninger landdistrikt / ca.  100.000 

Fjernaflæsningsmåler ca.  0.00 

Nødforsyning med andre vandværker ca.  600.000 

Nødstrømsanlæg                                               ca.  250.000 

Netværk til måleraflæsning ca.  300.000 

Sektionsmåler  ca.  300.000 

Uv-filter afgang vandværk ca.  300.000 

Op gradering af trykforøger station  ca.  200.000 

Skift af stophaner og anboringer ca. ?? 

Kassebeholdning                                               ca.1.000.000 

I alt                                                                    ca.3.050.000 

 

SLUT 

Tak til samarbejdspartner, som i det daglige hjælper med pasning og drift af vandværket. 

 

Tak til håndværker, smede, Vvs installatør, elektriker og entreprenør for i altid er hurtig 

til at kommer når vi skal have hjælp fra jer. 

Tak til Sdr. Felding Fjernvarme, som vi har stor hjælp fra i det daglige, med drift og skift 

af måler etc. 

 

Tak til lodsejer og forbruger, som er blevet berørt af vores reparationer og nedlægning af 

vandrør i byen og i landområdet for jeres samarbejdsvillighed, som I har vist os, og at I 

bære over med, at I en gang imellem har gult vand. 

Tak til bestyrelses kollegaer for et godt samarbejde. 


