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Beretning fra året 2014.     

 

Bestyrelsen har været samlet til 5 møder i årets løb. 

TSV forsyner os fortsat med fint rent drikkevand, som løbende er under 
kontrol af et uvildigt lab.  

Der er stort set balance mellem det antal m3 vand som TSV  har solgt i 
2014 og det antal m3, som vi har udpumpet d.v.s der har ikke været  spild 
i en størrelsesorden, som kan påføre os strafafgift til staten, hvilket 
betyder at det spild der har været ligger under 10% af det antal m3, som 
er målt forbrugt hos alle andelshavere. 

Spildet fremkommer selvsagt ved utætheder på vores ledningsnet og små 
divergenser mellem diverse målere. 

I  2014 har vi skifte/ renoveret 43  gamle defekte brønde  +  tilhørende 
stik og anboringer, heraf var der decideret brud ved 6 stk.   

De brud vi oplever er alle i forbindelse med de gamle anboringer/de 
gamle brønde  -  vores hovedledninger er gode og stærke, så her 
forekommer stort set aldrig brud. 

Vi arbejder løbende på at renoverer/udskifte disse ”ømme” 
anboringer/brønde, og det sker i det omfang TSV har økonomi til det.  

Som I sikkert har bemærket fra dagspressen blev der konstateret  
gennemtæring i en hovedledning på værket, hvilket bevirkede at vi måtte 
stoppe udpumpning af vand en dag for at dette kunne repareres. 
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Bestyrelsen er opmærksom på at specielt den ene af filtertankene på 
værket kan vise gennemtæring indenfor overskuelig fremtid, idet denne 
tank er fra 1987. 

Den anden tank på værket er fra 2003. 

Her i eftersommeren fik vi skiftet vandmålerindsatse i det område vi 
benævner ”parti 3” , det var med nogen forsinkelse denne udskiftning 
kunne gennemføres, idet vi har haft problemer med at få leveret den type 
målere vi hidtil har brugt og som vi har gode erfaringer med – 
produktionen har været standset midlertidigt, men den er nu  gået i gang 
igen. 

 ” parti 3 ” drejer sig om området fra Buevænget og resten af vores 
område mod øst. 

 

Vi arbejder fortsat hen i mod at kunne kommunikere med jer 
andelshavere rent elektronisk, så vi fremover bl. a. kan spare udgifter til 
porto, derfor opfordres I til at sende jeres e-mail adresse og mobiltlf. nr. 
til vandværket, hvilket kan gøres via TSVs hjemmeside. 

På hjemmesiden vil I kunne finde de væsentligste oplysninger om 
Vandværket. bl. a. er her et link til en dropboks, indeholdende tegninger 
der viser TSVs samlede inst. anlæg i terræn -  d.v.s. at I her bl. a. kan se 
hvor installationerne i terræn befinder sig ved jeres sommerhus. 

Desuden har vi aftalt med TSV’s VVS-mand/vandværkspasser at han 
holder disse tegninger a’jour i takt med at der sker ændringer, sættes nye 
brønde m.m. 
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I den forløbne vinter har vi kun hørt om en enkelt frostsprængning i vort 
område.  

Vi skal igen opfordre til at man lukker respektive stophane og tømmer sit 
anlæg for vand inden det bliver frostvejr. 

  

Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for det gode samarbejde vi har haft 
i det forløbne år. 

Til jer fremmødte og dirigenten vil jeg sige, at i fald der er spørgsmål til 
beretningen er de velkomne og jeg vil søge at besvare dem bedst muligt. 

 

Nels Birkenfeldt 

   

 


