Bestyrelsens beretning for året 2013
Udpumpet vandmængde= 316.606 m3 mod 307.778 m3 Forskel = 8828 m3 mere end sidste
år.
Solgt vandmængde 291.852 m3 mod 290.521 m3 Forskel= 1.331 m3 mere end sidste år.
Vandspild = 7,8 % mod 5,6 % i år 2012
Strømforbrug = 120.950 kw mod 121.168 kw forskel = 218 kw. mindre end år 2012
8828 m3 mere vand udpumpet, men et strømforbrug der er faldet 218 kw passer ikke sammen. Vi
har derfor fået udskiftet vores hovedmåler, da vi mener den begynder at vise forkert.
Vandmåler: Vi har udskiftet målerparti 5. Partiet dækker: Ternevej, Ørnevej, Falkevænget,
Høgevænget samt Uglevangen. Ved gennemgang af stikledningsventiler var alle ok.
Hovedventiler: Der er udskiftet hovedledningsventiler på Hjejlebakken, Bekkasinvej, Ternevej,
Fuglebakken, samt Ørnevej.
Vandprøver: Alle vandprøver som er taget for vandværket i år har været negative. Vi fik en
henvendelse fra en Erhvervsdrivende, at en vandprøve udtaget på klinikken hvor kim 22 var målt til
700. (Der må Max være 50 kim). Efterfølgende udtog vandværket en vandprøve ved vandmåler hvor
prøven viste 2 kim. Så det var Klinikkens udstyr der var problemet.
Der udtages fortsat mindst en prøve om mdr. på vandværk eller ledningsnet.
Boringer: Vi har nu renoveret de sidste to boringer (dem på boldt bane ved Skovløkken) med nye
overdækninger,
Ledningsejermøde vedr. kommende tunnel under Rismarksvej ved Rugvang. Der var udarbejdet 2
forskellige projekter. Det ene skulle Rugvang lukkes og tunnel komme op i Rugvang på østsiden af
Rismarksvej og på vest siden drejer ind på Hvidkløvervej. Hvidkløvervej 1 skulle nedrives. Det andet
projekt skulle 3 huse nedrives og Rugvang holdes åben. Embedsvælget anbefalede det første projekt,
men politisk valgte man det andet. Der er så efterfølgende arbejdet på at tunnel skal komme op i
forhaverne på Rugvang både på øst og vest siden af Rismarksvej. Hvad det ender med vides ikke
endnu, men under alle omstændigheder skal vandværket omlægge sine vandledninger i krydset. En
omkostning der kan løbe op i 150-200.000 kr.
Ledningsejermøde vedr. letbane. Dette projekt kommer kun til at vedrører Tarup vandværk i krydset
Rugårdsvej/Rismarksvej. Hvor meget ved vi ikke på nuværende tidspunkt.
SVF. Samarbejde: Her har der været møde ang. Elektroniske målere. Vandcenter Syd kører i
øjeblikket et projekt ved Skt. Jørgens gade hvor data fra måleren opsamles over EL måler. Hvis vi
vælger at bruge samme måde at opsamle data på, vil det være en udgift til administration Fyn på ca.
15,00 kr. pr måler. I alt pr. år. 40.000,00 kr. pr år. Vi på Tarup vandværk ser også på andre
alternativer som ikke er så omkostningstung årligt, og som er uafhængig af andre forsyninger.
K.V.O.(kontaktudvalg vandværker Odense). Her er der arbejdet med de drifts leder kurser som er
blevet et lovkrav. Alle som står for driften af et vandværk, skal inden udgangen af 2014 havde
deltaget i et godkendt driftsleder kursus, samt hygiejnekursus. Det er miljøkontoret i Odense som
skal kontrollere at vandværkerne opfylder kravet. Vi har i samarbejde med Midtfyns vandforsyning,
Bogense vandværk, Otterup vandværk, Hårby vandværk og Næsby vandværk (kaffeklubben)
arrangeret et sådan kursus, som skal afholdes i sommerens løb, så vi opfylder kravet.

Vandsektorloven kæmper vi fortsat med. Der er i efteråret 2013 og her i foråret igangsat en
evaluering af loven. Deloitte, som har stået for arbejdet, er lige kommet med en rapport på 279
sider. Hvad politikkerne får ud af den venter vi spændt på, men har ikke den store optimisme med
hensyn til at det bliver lettere administrativt. Det nye som er kommet til er, at vi nu er blevet
skattepligtige. Efter vi på forlangende, har indsendt vores regnskab til skat, er de kommet med et
udspil, som efter vores mening rammer helt forkert. De har værdigsat vandværket til Ca. 2,4 mil,
hvorimod vi efter forsynings sekretariatets model opgjorde vandværkets værdig til ca. 47 mil i 2010.
Det har vi så indsendt klage over. Det kommer Claus mere ind på under regnskab.

Tak til bestyrelsen for årets indsats.
Tak til Kristian for indsatsen i årenes løb, vi kommer til at savne dig, men mødes nok i
banken.
Til Djinnie og Jørgen, tak for deres entusiasme i det daglige arbejde

