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Bestyrelsens beretning for 2012

Udpumpet vandmængde =307.778m3, mod 314.011m3 forskel = -6.233 m3
Solgt vandmængde = 290.521m3 mod 287.185m3 forskel = + 3.336m3 altså et mersalg for første
gang i mange år
Vandspild = 5,6 % mod 8,54 %
Strømforbrug = 121.168 kW. mod 131.680 KW. I 2012 Besparelse 10.512 KW. ( 2011 = 0,418 kw.
Pr. m3 2012 = 0,393 KW. pr. m3.)
Vi har udsk. Målerparti 6 på 267 stk. Partiet dækker en del af Fuglebakken, Hyldestenten,
Lærkevangen, Rypebakken, Skovduevænget, Solsortvænget, Spurvevænget, Tornskadevænget.
Ved gennemgang af ventiler og stophaner, inden for dette område, blev 39 Stk. anboringer og
stikledningsventiler udsk.
Der er ligeledes udsk. 18 stk. hovedventiler.
Alle vandprøver har i år været negative, og der er igennem året udtaget mindst en vandprøve om
mdr.
I år 2012 har vi udbygget samarbejdet med Næsby vandværk. I ferier og andet fravær, overtager
Henning Jensen Næsby vandværk den daglige drift for Tarup vandværk og er dermed
driftsansvarlig. Det samme gælder selvfølgelig modsat hvor Jørgen Storm er driftsansvarlig for
Næsby vandværk ved fravær.
Sammen med Næsby har vandværkerne indhentet tilbud på materialer og ydelser fra håndværker,
entrepernør, m.m. så aftaler indgås på markedsvilkår, ifølge intern overvågning, efter
vandsektorloven.
Det er vi pålagt, ifølge vandsektorloven, for at få så billig en pris som mulig. Her vil jeg påpege at
vi vurderer kvalitet og sikkerhed lige højt, forsyningssikkerhed er lige så vigtig som en billig
vandpris.
D.D.S. Dokumenteret drikkevands sikkerhed, er vi godt i gang med. Det går i alt sin enkelthed ud
på at beskrive hvilke arbejdsgange og tiltag vandværket gør for at sikker rent drikkevand fra boring
til forbruger. Den lovpligtige drikkevandskontrol fungerer i dag som stikprøvekontrol af
vandkvaliteten. ( Hvis vi kun tog de lovpligtige vandprøver kan der gå op til 3 mdr. mellem
prøverne ). Dokumenteret drikkevands sikkerhed er metoden der sikre at kvaliteten er i orden i den
periode, der går mellem vandanalyserne.
Korrekt opbyggede og vedligeholdte D.D.S. planer skal give både vandforsyningen, forbrugerne og
myndighederne tillid til at drikkevandssikkerheden styres effektivt.
Projekt forventer vi er færdigt inden udgangen af i år.
K.V.O. (kontaktudvalg vandværker Odense) samarbejde.
Her har det også handlet meget om D.D.S. Der har i samarbejde med miljøkontoret i Odense
kommune været afholdt 2 kurser i hygiejne. I alt 55 personer deltog.
Der blev gennemført et projekt hvor der blev udtaget 3 vandprøver i en tørvejrsperiode og 3
vandprøver i en regnvejrsperiode på alle KVO vandværker. Dette for at se om der var forskel på
prøverne, hvilke kunne tyde på problemer med utætte rentvandstanke. Der var 3 vandværker hvor
der måske var et problem, men ikke Tarup vandværk.
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Så har der igen været fokus på fjernaflæsning af målere. Her afventer man forskellige projekter som
er i gang for at finde den bedste løsning.
S.V.F. (samarbejdende vandværker Fyn).
S.V. F måtte tage afsked med formand Vagn Nielsen Næsby som afgik ved døden i sommer.
På et efterfølgende møde blev den nye formand valgt og der pegede alle på mig.
Inden for S.V.F. har der været afholdt en beredskabs øvelse.
Alle 4 vandværker fik en opgave som truer forsyningssikkerheden og skulle løses straks.
Vandcenter syd fik en forurening og et indbrud og hærværk på et vandværk,
Næsby vandværk en forurening,
Søhus vandværk en stor ildebrand,
Tarup vandværk et stort vandforbrug.
Efterfølgende blev der holdt et møde hvor man udvekslede erfaring.

Vandsektorloven har jeg fortalt om de sidste par år og kan gentage mig selv, den fylder stadig
meget i hverdagen.
Grundet den store mængde af lovstof besluttede vi først på året at skifte revisor, fordi det er et stort
arbejde, at holde sig ajour med vandsektorloven, særdeles for en revisor med et enkelt vandværk
som kunde. Vi var ellers godt tilfreds med revision og råd, men følte at der skulle en revisor til som
var 100 % inde i vandsektorloven. Vi valgte KPMG som i forvejen udfører revision for mange
vandværker. Dette har givet lidt udfordringer administrativt, for det er en lidt anden måde at lave
budget og regnskab på, end vi tidligere har gjort. Men det kommer Claus Dalager nok nærmere ind
på.
Så har vi i år kunne holde jubilæum. Bent Lund havde den 16 feb. 50 års jubilæum i bestyrelsen.
Efter Bents ønske foregik det i stilhed, men med et ekstra bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen
takkede Bent for den store indsats han har lagt i Tarup vandværk gennem alle årene.
Fra 1979 til 2006 var Bent en meget vellidt formand både blandt bestyrelseskollegaer og
andelshavere.
Bent har forstået at følge med udviklingen og blandt andet i 1987 været med til at bygge helt nyt
vandværk, så Tarup vandværk i dag er et moderne og velholdt vandværk med god økonomi.
I 1989 var Bent en af igangsætterne for etablering af et af de første vandværkssamarbejder i
Danmark F.V.O. ( Fællesskabet af vandværker i Odense ). Fællesskabet skulle sikre, at alle i
Odense Kommune fik tilbudt vandforsyning.
I alle årerne indtil 2001 hvor opgaven var fuldført, var Bent Næstformand i F.V.O
Vi i bestyrelsen nyder stadigvæk godt af Bents store erfaring når der afholdes bestyrelses møder
m.m..
Igen i år skal der lyde en tak til Jørgen og Djinnie for indsatsen med den daglige drift og opgaverne
med indberetninger til forsyningssekretariatet, også en tak til resten af bestyrelsen for indsatsen i
2012.
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