
Formandens beretning 
  Beretning for 2014 
 
I 2014 har  der har ikke været større driftsforstyrrelser. Vandkvalitet i top. 
Ingen nye forbrugere. 
På ledningsnettet har der ikke været de store problemer, et mindre brud på Ledning i Lunden den 
blev udskiftet. 
3 etape af Vanløseledningen er desværre blevet udsat endnu en gang, vi håber det bliver til høst 
2015. En ringforbindelse etableres, så forsyningssikkerhed i området er sikret. Vandløsegård er 
langt fremme med byggeriet af ny stald. Så den kommer i gang med produktion i løbet af 2015. Så 
stiger vandforbruget betragteligt. Vandværket kan forudse at der skal etableres en større måler, 
ledningen fra Vandløsevej skal måske fornyes, til større dimension. 
 Der er anmodet om tilladelse til, at etablere egen boring for at støtte forsyningen, men en sådan 
tilladelse afhænger af, hvor meget Nyrup Vandværk vil afgive hertil. Bestyrelsen har ved møde, 
afvist at afgive forsyning hertil. Det vil være skævt i forhold til andre produktionsstalde. 
Men for a t vi ikke skulle kede os alt for meget, så gik der rygter om at Borgerforeningen ikke 
havde kræfter til at gennemføre den årlige Sct Hansfest, så Vandværksbestyrelsen tog en hurtig 
beslutning og overtog arrangementet. Samtidig holdt Vandværket åbent hus på Værket om 
eftermiddagen. 
Indbydelse hertil blev som forsøg kørt med UMS system samt pr mail og plakater i byen. Men kun 
10 kom til åbent hus og 32 til SCT Hansfest dog efter pres kom der 48 
Man kunne med rette, kritisere at man ikke annoncerede dette i lokalaviser. Hertil kan vi konstatere, 
at generalforsamlingen er annonceret, men det rykker ikke:::: 
De nye målere virker fortsat upåklageligt, præcise aflæsninger, indkøring i forbrugsafregning. Dog 
gik der ged i aflæsningerne i 2014. Sorø forsyning krævede at der blev aflæst målere ved års skifte. 
Sorø  Vandråd protesterede herpå, og aflæsning foregik som sædvanligt 31 okt Sorø Forsyning 
måtte acceptere dette, der er opsigelsesvarsel på aftalen. 
Nyrup Vandværk aflæste således 31 okt, for at få betaling herfor. 
Der blev derfor udsendt aflæsningskort til alle i kommunen. 
Jeg tilbød Forsyningen af aflæse ved årets udgang, og aftalen var at der ikke blev udsendt kort til 
Nyrup Vandværks forbruger, men det glemte de og der blev pålagt gebyr hvis man ikke afleverede 
sin aflæsning, dog havde de overset vandværkets indberetning, og alle gebyrer blev slettet. Årsagen 
til min lidt usolidariske overfor vandråd, er at Vandværket har ben i 2 lejre Bagmarken har jeg 
indberettet til Holbæk Forsyning. 
Så periode opgørelsen omfattede jo 14 måneder, så nu følger vi kalenderåret, og således også 
regnskabet. 
Der er nu 8 ejendomme der ikke er tilsluttet i vores forsyningsområde. 
   Hvordan så det så ud statistikken. Der er udpumpet 53334  indtil 31-12-2014 . der er aflæst 51140 
m3 og det giver tab på 2194 m3 svarende til 4,11 % tab hvor det var på 3,5%, sidste år    
  
Drikkevandsanalyser  
Der er ikke så meget fokus på vandet mere, fokus er mere rettet mod sikring af vores vand. 
Herunder fokuseres der nu på tilbageløbssikring, hos landbrug og virksomheder, man fokuserer 
også på meget store sprøjtefri zoner om vandboringer, men her er der nok tale om skrækscenarier. 
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 
Der stilles større og større krav til vandværksdrift, således SKAL den ansvarlige for driften ha 
gennemfør dels Hygiejne kursus  og  driftleder kursus. For Nyrup Vandværk vedkommende er dette 
gennemført i 2014. Certifikat er udstedt 
Vandværket har indgået aftale med  TEHTYS kvalitetssikringsprogram, som vi er ved at sætte os 
ind i. Kommunen kræver at vi kan opstille et sådant. 
Vandværkerne skal jo nogenlunde præcisere ledningers placering. LER systemet Her er vi godt 
kørende med GEOGISS ledningsprogram, som tidligere vist. 
 
 
Fremtid virksomhed 
En færdiggørelse af Vanløseledningen, ringforbindelse samt måske ny ledning til Vanløsegård. Men 
ingen nye tiltag på ledningsnettet. 
Administrativ er der omlægning af  IT programmer, ny hjemmeside, ny regnskabsprogram, nyt 
alarmsystem UMS er opsagt. Måske ny overvågnings program SCRO anlæg. At man a jour fører 
alarmsystemet SMS, det kræver at den enkelte meddeler ændringer i mobilnummer eller mail add, 
som gennemgået i den ekstraordinære. Generalforsamling 
 
Jeg er godt nok ikke på valg, måtte jo modvilligt tage en valgperiode til, og den udløber næste år. Vi 
skal i år, finde en afløser her, og jeg håber inderligt at nogen vil stille op til dette job. 
Alternativet  til sammenslutning med Stenlille vandværk er ikke eksisterende. De vil ikke ha os med  
(Vandsektorloven) ?? Vi er jo et såkaldt udkantsområde, men derfor kan vi jo godt bevise at vi kan 
klare os selv. 
Jeg kan kun anbefale stillingen, selvom det kan være øretævernes holdeplads, er der ogå positive 
ting, at vedligeholde sin IT rutine, at kunne levere rent vand til brugerne. Lønnen er ikke det helt 
vilde. Det kan fremtidige bestyrelser jo rette op på. 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 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 2014 
 
 


