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Bestyrelsesberetning 

 

 

Velkommen til dette års generalforsamling, og som pga. COVID 19 har sat sit aftryk på hvornår vi 

kunne afholde vores generalforsamling. Og det har selvfølgeligt også haft indflydelses på vores 

arbejde i bestyrelsen.  

 

Vi er nu 1389 forbrugernummer / andelshaver og det er en stigning på 49 i forhold fra sidste år 

(1340) 

 

Og 1682 forbrugsenheder – huse, sommerhuse, lejligheder og erhvervsenheder. Og her en stigning 

her på 47. (1635) 

 

Vi har produceret og afsendt 153.543 m3 og det er her en stigning på 7775m3 i forhold til sidste år 

som var (145.768) m3. 

 

Vand faktureret til forbrugerne 148.064 m3.  så vi kan jo konstatere et vandspild på 5.479 m3 lig 

med 3,57% tab. 

 

Men trods COVID fik vi startet vores driftsselskab i samarbejde med Them vandværk hvilket har 

krævet et stort arbejde i begge bestyrelser tak for det, og staben er nu på plads Rene som 

driftsleder/direktør og han har Flemming som medarbejder ham vil i nok møde mest i byen, 

derudover har vi ansat de to regnskabsmedarbejder som var i de respektive bestyrelser, deres 

opgave var at sammen køre de to regnskabs systemer til et, og gøre det nemt for den, som på et 

tidspunkt skal efterfølge de to. 

 

Formandskabet i driftsselskabet går på skift hver år, så vi deler opgaverne lige imellem os. Så nu 

hvor vi er på plads har vi åbnet op for, andre vandværker kan søge optagelses i driftsselskabet på 

lige vilkår som os, ud fra en fordelingsnøgle. Man kan også bare købe vores service til drift af 

værker mm. Her tænker jeg på de små værker som er omkring os. 

 



Vi har været ude og gøre nogle store investeringer til driftsselskabet 2 nye servicevogne og som i 

vil se med et nyt logo som symboliserer vandet og bakkerne omkring os. 

Burstings udstyr så vi selv kan udskifte vores ledninger når det passer os, samt vi vil spare mange 

penge på sigt ved selv at kunne gøre det. 

 

Sidste år lavede vi et prøve udskiftning af rør med lånt udstyr på søvænget og som vi egentligt var 

godt tilfreds med, og gav os en god viden.  

Vi er nu klar til at gå i gang, det bliver så driftsselskabet stab og i samarbejde med Christians anlæg  

og finde ud af hvor vi starter ud fra de oplysninger og historik vi har. Og der er nok at ta fat på. 

Og det vil jo nok medføre lidt gene hvor vi kommer frem, med så skulle vi jo også gerne fremtids 

sikre vores ledningsnet i mange år frem. 

 

Vi er blevet opfordret til af Silkeborg kommune at søge efter et nyt område til en ny brønd i stedet 

for de brønde som ligger på Rosenborgtoften og som har en del år på bagen og som kommunen 

påpeger ligger i et boligområde. 

Så der ligger et stort arbejde foran os med at finde et egnet område til en ny brønd. Med de 

tilladelser og undersøgelser det nu medføre, og det kan være meget tidskrævende. 

 

TAK.   

 

 

   

 

 

  

 


