Sømarkens Vandværk
Årsberetning 2009
Efter generalforsamlingen for året 2008, konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Trygve Spanner Lund

Formand

Andreas Ipsen

Næstformand

Ejvind Hansen

Kasserer

Jens Hjorth Jensen

Sekretær

Kaj Jørgensen

Menigt medlem

Kaj Jørgensen har i en årrække været næstformand, men ønskede at vige pladsen for nye
kræfter. Derfor blev Andreas Ipsen valgt.
Vandværket har ikke haft nogen tilgang af nye andelshavere, så antallet af andelshavere er
uforandret 707 som for 2008. Den generelle økonomiske afmatning har tydeligvis haft stor
betydning for interessen for køb af ubebyggede sommerhusgrunde.
Vandværket har i 2009 solgt 46.457 m3 vand, og der blev oppumpet 53.800 m3. Disse tal har
været utrolig stabile de sidste 3 år, og når der fratrækkes ca. 2.000 m3 til filterskyldning mv.,
så svarer det til, at vandværket har et vandspild på knap 10 %, hvilket ligger indenfor det
acceptable niveau.
Som det fremgår af analysen af vandkvaliteten på vandværkets hjemmeside
www.sømarkensvandværk.dk , så er vandkvaliteten i top. Der har i året 2009 ikke været
tegn været på bakterier, og alle prøvetagninger har været fine.
I forbindelse med grundvandssikringen, har Sømarkens Vandværk haft til opgave at registrere
ubenyttede brønde i området ved Trekanten i Pedersker, hvor 2 af vores vigtigste boringer
ligger. Denne registrering er leveret til kommunen i sommeren 2009, og der skal nu tages
stilling til, om der skal foretages eventuelle sikringer af disse brønde.
I årsberetningerne fra hhv. 2007 og 2008, er det nævnt at vi efter anbefalinger fra
Regionskommunen vil etablere både en nødforsyning fra den kommunale forsyning, og en ny
vandboring ved Lille Gadegård. Vi har i bestyrelsen haft forventninger om at tilladelsen skulle
komme i løbet af sommeren 2009, men kommunen har i skrivende stund endnu ikke
færdigbehandlet ansøgningen. Vi er i den heldige situation, at vi ikke har forsyningsproblemer,
og derfor tager vi det roligt, men håber på at sagsbehandlingen snarest bliver afsluttet, så vi
kan påbegynde arbejdet med boringen.
Regnskabet for 2009 er afsluttet med et pænt overskud, og vi har således kunne henlægge
225.000,- til dispositionsfond. I betragtning af de planlagte aktiviteter, med hensyn til
etablering af ny boring mm., er vi meget tilfredse med dette regnskab, som er med til sikre
likviditeten.
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.

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.

På bestyrelsens vegne
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