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I 2015 har  der har ikke været større driftsforstyrrelser. Ren- vandsmåler 

måtte udskiftes Der har været driftsstop på boringerne, men er rettet til, 

det var noget elektrisk. 

Vandkvaliteten stadig i top. 

Der er tilgået 1 ny forbruger, så nu er der kun 4 forbrugere i 

forsyningsområde der mangler. 

 

På ledningsnettet har der været noget svingende forbrug, i maj måned 

steg forbruget mere og mere, og en natte undersøgelse blev iværksat så 

man kunne lokalisere området. Vi landede på ledning til Bagmarken. Og 

en måling på RS Skolen viste et stort forbrug en søndag hvor der ikke 

var nogen til stede. Bruddet er repareret og forbruget gik tilbage til 

normalt forbrug. 

3 etape af Vanløseledningen er desværre stadig ikke blevet iværksat.  

En delegation af Entreprenører og VVS samt Firma leif koch har 

stedfæste ledningsforløb, og arbejdet kan udføres??? 

Vandforbruget steg igen i juli aug måned, gætter på at den nye stald er 

fyldt op, men senere og pt er forbruget faldet til normalt, uvist af hvilken 

årsag.  

Nyrup Vandværk har jo afvist en anmodning fra Vanløsegård om 

etablering af egen boring. Det vil være skævt i forhold til andre 

produktionsstalde. 

Men for at vi ikke skulle kede os alt for meget, har Kass og Formand 

været på kurser, dels i hjemmeside og dels i den nye regnskabslov, som 

vi gennemgår senere og Vandværksudstilling i Roskilde. 

 Hjemmesiden er under opbygning , aktuelle ting kan studeres her 

regnskab vandanalyser flyttemeddelelse m.v. forslag til emner her 

modtages. Denne generalforsamling er indkaldt på SMS lørdag 

eftermiddag, og har man ikke fået en sådan, er det fordi vandværket ikke 

har dit mobilnummer. Men den er også annonceret i Sorø Avis i tirsdags 

og selvfølgelig på hjemmesiden.  

Det er vigtig at vandværket har dit rigtige mobilnummer, idet systemet 

også skal anvendes hvis der er en pludselig forurening og vandet skal 

koges m.v. men også anvendes ved driftsstop, ledningsarbejder m.v. 

 

 

 



Ved aflæsning her ved årsskifte, var der 4 stk målere der ikke kunne 

læses, disse udskiftes og Kamstrup vil undersøge årsag. 

Senere har jeg dog fået en aflæsning fra målerne.!!! 

Kamstrup lancerer nye aflæsningssystemer, og jeg skal til Kamstrup og 

blive orienteret herom. 

Men ellers virker de fortsat upåklageligt, præcise aflæsninger, indkøring 

i forbrugsafregning.  

Stadig er det uafklaret med Sorø Vandråd hvordan afregning skal ske. 

Kommunen kræver aflæsning ved årsskifte, men det vil vandrådet ikke, 

derfor har andre vandværket fået tilsendt aflæsningskort. Nyrup 

Vandværk indgik aftale med Sorø forsyning om aflæsning ved årsskifte, 

men til en dårligere betaling, kun kr 10 for målere der er tilsluttet kloak. 

Andre målere ingen betaling. 

Vandværket havde aftale om aflæsning i okt til ca kr 27 for alle målere. 

Men des ud agtet, har forsyningen ikke betalt en rød reje endnu!! 

Holbæk forsyning har betalt, for de målere, i deres område, uden vrøvl. 

Årsagen til min lidt usolidariske overfor vandråd, er at Vandværket har 

ben i 2 lejre. Bagmarken har jeg indberettet til Holbæk Forsyning. 

Aflæsning ved årskifte. 

 

Hvordan så det så ud statistikken. Der er udpumpet 51690  indtil 31-12-

2015 . der er aflæst 50710 m3 og det giver tab på 980 m3 svarende til 

1,90 % tab hvor det var på 4,11%, sidste år   Fordelt…………… 

 

  

Fokus på vores drikkevand er pt rettet mod, den  netop vedtagne 

landbrugspakke, og der hersker nogen uenighed om, hvem der skal 

betale. Nogen spådomme går på at vandet vil stige enormt. Virkningen 

på vandmiljøet er der også uenighed om blandt de lærte. De kostede jo 

en minister, det skal nok hjælpe!!! 

Derfor slapper vi ikke af, analyseprogrammer kører videre.  Hvordan er 

så vandets kvalitet, jamen der er ikke nogen ændringer. 

 

 

 

 

 

 



 

Her på vandværket er vandet så rent,  det er mindre end 1mml pr 100 ml 

(ikke målelig) så det holder sig indenfor lovgivningen. 

 Vandværket kører et analyseprogram som Sorø kommune har bestemt, 

og kommunen ved Miljømedarbejder Chr Holst er altid villig til at svare 

på spørgsmål herom. Man kan følge med på Vandværkets hjemmeside 

om kvalitet.   www.nyrupvand.dk 

Man kan også se et mere detaljeret vandanalyse på GEUS Jupiter 

analyseprogram 

   

Kvalitetskrav til Vandværker der udpumper mere end 17000 m3 

Krav om uddannelse kursus er gennemført. Hygiejne Driftleder Kvalitets 

m.v. 

Vandværkerne skal jo nogenlunde præcisere ledningers placering. LER 

systemet Her er vi godt kørende med GEOGISS ledningsprogram, som 

tidligere vist. 

Vandværket havde hårdt brug for det, ved kloakrenovering sidst på året. 

 

Fremtid virksomhed 

En færdiggørelse af Vanløseledningen, ringforbindelse samt  

Som noget nyt har vandværket sammen med Stenlille Vandværk, talt om 

nødledning mellem værkerne. Dette er pt under projektering, men vil 

blive gennemført snarest muligt. 

At man a jour fører alarmsystemet SMS, det kræver som tidligere nævnt, 

at den enkelte meddeler ændringer i mobilnummer eller mail add. 

 

Jeg er jo på valg, og håber at nogen vil stille op til bestyrelsen, Et lille 

udvalg har haft et uformelt møde med Stenlille Vandværk om 

muligheder for samarbejde/sammenlægning. 

Vandværkets bestyrelse fremlægger forslag herom 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personligt syntes jeg, at det ville være synd og skam at overdrage et så 

moderne Vandværk, med en solid økonomi. Som i senere kan se. Det er i 

alle henseender et super firma, Lønnen er dog ikke noget at skrive hjem 

om. Men dette kan en ny bestyrelse rette. 

Jeg kan kun anbefale stillingen, selvom det kan være øretævernes 

holdeplads, er der også positive ting, at vedligeholde sin IT rutine, at 

kunne levere rent vand til brugerne.  Og det er jo ikke nødvendigvis en 

mand der kræves. En udd. kontordame der går hjemme på halv tid ville 

også være perfekt. 

Jeg vil også til slut takke Kasseren for regnskabsføringen, her skal man 

virkelig være opmærksom på de nye krav til regnskab der dukker op. 

Tak til bestyrelsen, for det gode samarbejde i året, vi har dog ikke holdt 

så mange møder, så ingen er overbebyrdet her. Tak forét 

   Dette skulle være ordene for det herrens år 2015 

 

 


