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Sømarkens Vandværk havde ved udgangen af 2008 707 andelshavere, hvilket er en tilgang på
4 i forhold til året før. Vi havde en forventning om, at værket ville få betydelig flere nye
andelshavere, men den finansielle afmatning har påvirket sommerhusmarkedet, og der har
ikke været efterspørgsel på ubebyggede grunde.
Vandværket har i 2008 solgt ca. 46.500 m3 vand, hvilket svarer til niveauet for 2007. Det
oppumpede vand var også på niveau som 2007 med ca. 53.600 m3. Hvis der fratrækkes ca.
2.000 m3 som bruges til filterskyldning mm., så har vi et vandspild på knap 10 %, hvilket man
normalt betragter som det maksimalt acceptable.
Vandkvaliteten er, som det fremgår på vedlagte analyseplan, helt i top. Vandværket følger en
prøvetagningsplan med intervaller som kommunen har anbefalet. De fleste analyser som vi har
foretaget har været helt fine, men bl.a. har vi igen i en periode haft tegn på coliforme
bakterier. Vi har ikke kunnet finde årsagen til dette, bl.a. fordi de meget lave fund er
forsvundet ved nye kontrolanalyser. Vi er dog meget opmærksomme på disse registreringer,
og vi har altid en tæt dialog med kommunens teknikere, for rådgivning om hvordan vi kan løse
problemet.
I 2008 etablerede Sømarkens Vandværk en ny og større vandledning fra vandværket til Vestre
Sømark (til Vævestalden). Denne ledning kan sikre stabil leverance til de nye
sommerhusområder som er udstykket i dette område. Udgifterne til vandledningen løb op i et
beløb på ca. kr. 450.000,-. Dette beløb svarer til de investeringer vandværket foretog i 2007
med nyt tag på værket, nye borehuse mv.. Så sammenlagt har vi indenfor de sidste 2 år haft
investeringer på ca. kr. 900.000,-. Disse investeringer har naturligvis tæret på kapitalen, men
vi er i bestyrelsen ikke bekymrede for økonomien.
I forbindelse med kommunens årlige tilsyn, så var der kun en enkelt bemærkning om værkets
tilstand. Det handlede om en løs isoleringsplade i loftet, og anbefalinger om at lukke
iltningstårnets lufthuller og etablere en beluftning med filtreret luft. Ellers er værkets tilstand
god.
Som nævnt i årsberetningen 2007 havde vi i bestyrelsen til hensigt at etablere en nødtilkobling
til den kommunale vandforsyning, og samtidig undersøge muligheder for enten at bore
eksisterende boringer dybere eller etablere en ny boring øst for Lille Gadegård.
Vi har fået flere ekspertvurderinger på dette, og vi er blevet anbefalet at etablere en ny boring.
Der pågår stadig undersøgelser om grundvandssikringen af dette nye område, og derfor har vi

endnu ikke kunnet påbegynde disse planer. Årsagen til sammenhængen mellem disse 2 nye
tiltag er, at rentvandsledningen fra den kommunale forsyning og råvandsledningen fra en ny
boring skal nedgraves samtidig (i samme hul), da det ellers vil fordyre arbejdet væsentligt.
I forbindelse med grundvandssikringen påhviler det Sømarkens Vandværk at få styr på evt.
ubenyttede private brønde og boringer i en zone indenfor 300 m. fra vores boringer. Når
denne registrering er foretaget, skal Regionskommunen i samarbejde med vandværket
vurdere, om der er behov for at kræve sløjfning af evt. brønde. Evt. sløjfning skal bekostes af
vandværket.
I 2008 er der udskiftet ca. 120 vandmålere i området ved Poseragård og Strandparken. Her i
2009 vil der blive udskiftet ca. 20 målere i området ved Holsterodde.
Med hensyn til vandspild vil vandværket opfordre alle andelshaverne til at være
opmærksomme på lækager. Det kan f.eks. være ved stophaner, hvor vi flere gange har
oplevet udsivning, men det kan også være andre steder, hvor man f.eks. undrer sig over at
der er fugtigt. Et fugtigt område kan skyldes en mindre lækage på en ledning.
Samtidig vil vi opfordre til at man rutinemæssigt lukker for ventilen i målerbrønden hvis man i
perioder ikke anvender huset.
Her i 2009 vil vandværket etablere en hjemmeside, hvor andelshaverne kan få oplysninger om
vandkvalitet, vedtægter, takster mv.. Hjemmesiden får navnet www.sømarkensvandværk.dk
og det forventes at den fungerer fra medio maj 09.
Hjemmesiden kan ikke bruges til selvaflæsning, fordi vandværket ved driftslederen fortsat selv
vil stå for den årlige aflæsning. Driftslederen kan i forbindelse med denne opgave registrere
evt. problemer med vandspild eller andet, og det er derfor vi holder fast i denne ordning.
Til slut vil jeg takke samarbejdspartnere og især driftsleder Ejvind Hansen for et godt
samarbejde. Ejvind Hansen er den person andelshaverne i det daglige har kontakt til, hvis der
er spørgsmål eller problemer. Ejvind Hansen står også for måleraflæsningen.
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