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Bestyrelsens beretning for 2019, Generalforsamling 2020 
Gl. Rye d. 27. august 2020  

 

Bestyrelsen 

Der var ingen ændringer af bestyrelsen efter sidste generalforsamling. Bestyrelsen blev konstitueret med 

Bent Jensen som vandværkspasser (har også telefonvagten), Per Rasmussen som kasserer og Steffen G. 

Lauridsen som formand. Menige medlemmer er Heidi Hinge og Karsten Dreier samt suppleanterne Else 

Jensen (kommunikationsmedarbejder) og Bente Sivertsen.  

 

Drift af ledningsnettet   

Der har ikke været ledningsbrud i årets løb. Vi kan konkludere, at vi har et godt og tæt ledningsnet. Men 

vi er løbende med i at optimere ledningsnettet så vi forbygger unødigt vandspild. 

 

De elektroniske vandmålere - Årsaflæsning 

Det kan oplyses, at der kom data ind fra alle målere og der var ingen der skulle følges op på. Ved 

årsaflæsning gennemgås de største afvigere og ved den aflæsning kan spild på den enkelte måler også ses. 

Vi har besøgt en enkelt forbruger og der var en forklaring på det store merforbrug.  

Vi prioriterer at udføre den service at gennemgå data og lave opsøgende arbejde for at finde de steder, 

hvor der er et stort merforbrug. 

 

Drift af værket    

Der er udpumpet 63.070 m³ vand og vi har haft et spild på ca. 3500 m³ vand (5,5 % spild). Spildet ligger 

lidt over hvad vi normalt forventer, vi ligger normalvis på 3-4 % spild. Vi ligger dermed lidt over det 

meget lave spild året før, der var på 1,2%.  

Vi har gransket årsagen til den øgede spild, men vi har ikke kunnet finde nogen. Vi holder selvfølgelig 

skarpt øje med udviklingen, men vi vil sandsynligvis i 2020 opleve et større spild i forbindelse med 

indkøring af det nye anlæg.  

Det kan oplyses, at den oppumpede vandmængde ligger helt på niveau som året før og vi har solgt ca. 

4.000 m³ mindre end året før, der også var et helt usædvanlig tørt år med et stort forbrug. 

 

Vandanalyser 

Der har ikke været overskridelser for de enkelte parametre på de analyserede vandprøver. 

Analyseresultaterne er offentliggjort på Vandværkets hjemmeside og i Aktuelt. Der er ud over de 

sædvanlige parametre analyseret for en stor pakke pesticider med nye stoffer. Der er ingen fund af 

pesticider i vandet. 

 

Hjemmesiden 

For nogle år siden fik vi ny hjemmeside. Vi har nu fået lagt udvalgte dokumenter fra beredskabsplanen på 

siden sammen med det opdaterede Fælles Regulativ der beskriver hvordan vi skal levere vand til 

forbrugerne. Vi får løbende opdateret hjemmesiden, når der sker nyt. Vi har bl.a. lagt billederne af det nye 

byggeri ind. Til at sørge for at det bliver gjort og hjemmesiden bliver ajourført bruger vi som ekstern 

bistand Martin Rud.  

 

Vandværkets administration 

Vandværket har som bekendt siden 2011 haft en aftale med Brædstrup forsyning om udførsel af 

brugeradministrationen og nu også årsaflæsning af de elektroniske vandmålere m.m. Bestyrelsen er meget 

tilfredse med samarbejdet og forventer ingen ændringer omkring det i den nærmeste fremtid. Brædstrup 

har ligeledes været en stor hjælp til ansøgning om kommunegaranti og hjemtagning af lån til nybyggeriet. 
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Andre aktiviteter 

Vi lever op til vores mål om, at have et indlæg hver gang i Gl. Rye Aktuelt i løbet af året.  Her prøver vi 

at komme med opklarende og uddybende oplysninger om de hændelser der sker på værket i løbet af året.  

 

Skanderborg Vandsamarbejde 

Vi har tidligere oplyst at vandværket skal indgå i et samarbejde med de andre vandværker i Skanderborg 

kommune. Det arbejde er gjort færdig med vedtægter m.m. og bestyrelsen er oppe at køre, der er afholdt 

stiftende generalforsamling i april 2019.  

Det som det aktuel betyder for Gl. Rye vandværk er, at vandprisen for det kommende år vil stige med 1,- 

kr pr m³. Pengene vil gå til en solidarisk betaling for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg kommune. Det 

kan endvidere oplyses at formanden er en del af den nye bestyrelse. 

 

Afslutning   

Der skal afslutningsvis siges en stor tak til bestyrelsen og de to suppleanter for det store engagement og 

konstruktive arbejde i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. 

Der skal rettes en særlig stor tak til vandværkspasseren, vores kasserer m.fl der har ydet en ekstraordinær 

stor indsats i forbindelse med nybyggeriet 

Der skal også rettes et stort tak til Martin Rud for samarbejdet omkring hjemmesiden. 

 


