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Vi har i 2018 oppumpet 169.884 m3 vand og det er 16.538 m3 mere end i 2017.
Den øgede vandmængde skyldes naturligvis den tørre sommer. Det største mer forbrug er hos
landmændene. En kvægbonde brugte i Maj 2018 ca 450 m3 vand mere end normalt.
I vandværket har vi brugt 96.971 kWh, hvilket giver 0,57 kwh pr m3 vand.
Kaj har også i 2018 aflæst alle vandmålere en gang i måneden, og de forbruger med utætheder er
blevet kontaktet. Vi får stadig meget positiv respons fra forbrugerne for dette.
Kaj fandt et brud hos en kunde. På 14 dage var der brugt 10 m3 VARMT vand. Hvis Kaj ikke
havde opdaget det havde det måske været 100 m3 eller mere. Forbruget skyldes et hul på
varmtvands røret under gulvet.
Et sommer hus havde et forbrug på 165 m3 på 6 uger, mod 2 m3 inden bruddet. Forbruget
skyldes et blandings batteri der var hoppet af.
Jeg skal igen pointere at det er forbrugernes eget ansvar at kontrollere deres installationer for
brud og vandspild.
I 2018 har vi fået lavet en ringforbindelse ved Skærbækvej, hvilket betyder at vi ikke skal lukke for
hele byen ved vandbrud. Vi fik dette afprøvet fredag d. 8/2 2019, hvor vi havde et større brud på
slotsvej.....
Vi vil i 2019 moderniserer vores brønde ved vores 2 boringer. Dette betyder at det hele bliver
hævet og kommer til at ligge over jorden. Hermed bliver det også nemmere at tage vandprøver og
vi undgår ulykker i forbindelse med dette.
Vi overvejer at udvide vandværket. Vi har ikke mulighed for sone indeling, ingen toilet/bad og intet
lager.
Til slut vil jeg sige tak til vores vandværks passer. Kaj er lejet til at udfører næsten alle opgaver
som der er i forbindelse med et vandværk, og det bliver mere og mere.
Jeg vil også sige tak til bestyrelse og suppleanter for alt i 2018.
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