
             Bestyrelsens beretning for 2015 

 
I 2015 har vi afholdt 4 bestyrelsesmøder. 

Året har forløbet stille og roligt.  

 

Nogle bestyrelsesmedlemmer deltog FVD udstilling i Års. 

Vi er nødt til at følge med i hvad der 

rører sig indenfor branchen. 

 

Vi deltog også i region Nords 

generalforsamling i Rebild. 

Der mødes vi med andre vandværksfolk.  

 

Vi deltager så vidt muligt også i de møder der er i vandrådet.   

  

Der er 664 forbrugere der er nedlagt nogle, 

og der er kommet 2 nye til. 

  

Vi har udpumpet 140.891 m3 vand og 

der er faktureret 133.861 m3. 

Det er et spild på 4,98 procent. 

 

En del af spildet skyldes branden 

hos Hedegaard d.1maj  

 

Målerlejen er uændret 250 kr. 

fast afgiften er forhøjet med 100 kr. til 600 kr. 

m3 prisen bliver ikke ændret den er 2 kr. 

 

Regnskabet er fint, og takstbladet er godkendt  

 

I henhold til Miljø Energiministeriets §-30 skal der informeres 

om vandets kvalitet 



Vi henviser til vores hjemmeside.( bedstedvand.dk ) 

 

Vandværket kører fint, og er i god stand. 

 

I nogle prøver er der påvist 

enkelte coliforme bakterier. 

 

Det har været et stort arbejde  

at finde ud af ud af hvorfra de kom i vandet, vi har måttet have 

hjælp til det.  

 

Der er påvist enkelte bakterier i bunden af vandtanken.   

De stammer fra overfladevand. 

Vi skal have nyt membran på vandtanken,og luftventilerne skal 

flyttes til låget   

 

Ledningsnettet: 

Der har ikke været mange brud i 2015. 

Men der er stadig mange anboringer der trænger til at blive 

udskiftet, det sker løbende.  

 

Der skal også skiftes en del 

ventiler på ledningsnettet 

   

Kildepladsen i Vittrup ser godt ud, og hegnet er i orden. 

Græsset bliver slået 2 gange om året. 

 

Boring 1: Ydelsen var faldet til 25 m3 i timen, 

pumpen blev renset og afsyret, og kom op på 48 m3, og der 

blev monteret ny stigrør i rustfrit stål. 

 

Boring 2: ydelsen er faldet lidt.   

pumpen skal afsyres på et senere tidspunkt. 



Før kørte vi altid med 2 pumper samtidig 

det er ændret så der nu kun kører en.  

Trykket i røret fra Vittrup er mindre, 

og el forbruget er også faldet en smule. 

 

 

Til slut vil vi gerne takke alle forbrugere og bestyrelsen 

For godt samarbejde gennem 2015.  

 

En særlig tak til: 

Forretningsfører Knud-Ole Henriksen for foreløbig 25 års  

ansættelse. 

 

 

 

 

  

 

 


