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Året startet rigtigt dårligt ved at vores regnskabsprogram gik ned, dette gav nogle store udfordringer for 
kasseren. Alle fik desværre den opkrævning fra 2014 i stedet for 2015 via nets. Dog var der kun nogle få der 
kontaktede os, og de fleste af dem var fraflyttere der undrede sig over vi skulle have flere penge af dem. 
Jens Jørn kom på et kæmpe arbejde, men fik til han sidst løst alle problemerne, til alles tilfredshed. Vi har 
nu indkøbt et nyt program og ny computer og nu kører det hele igen og 2016 køres nu på det nye system. 

Byens nye cykelsti ligger lige oven på vores vandledning flere steder langs Vodskovvej. Formanden har 
været til nogle møder, og det viser sig heldigvis, at den kan blive liggende, da den ligger så dybt, at de ikke 
kommer i nærheden af den. 

Kim og Jeg var til temadag om fjernstyring af vandværker, Dette var spændende men efter en lang snak om 
dette på vores bestyrelsesmøder, blev vi enige om at vi kører videre uden fjernstyring da vi pt ikke har 
problemer med den primære drift. 

D. 29/8 var der første gang i den tid jeg har været i bestyrelsen vandbrud. Det var ved hjørnet Grindstedvej-
Vodskovvej. Det var en gammel stålledning der var rustet over som ikke mere var i drift, denne Ledning har 
vi planer om helt at lukke i forbindelse med den nye cykelsti. Her vil vi muligvis opsætte en brandhane så vi 
får flere muligheder for gennemskyld. 

I november blev vi desværre ramt af et mindre snegleangreb i boringen i skoven. Ved en alm vandanalyse 
kunne der ses spor at colibakterier (under 10) dette er ikke farligt, men skaden skulle selvfølgelig repareres, 
så pumpen blev sat ud af drift og gennemskyllet og renset for bakterier. I alt en halv dyr affære, men 
vandes kvalitet går vi ikke på kompromis med. 

Vi har i til 2016 sat priserne op på vores vand da vi gerne skal have lidt penge til hvis sådan noget regninger 
som de omtalte vandbrud og snegle skal kunne betales i fremtiden. Derfor er stiger vandet 50 øre pr m3 og 
målerafgift med 100 kr. 

I 2015 har vi oppumpet  18309  m3 , solgt  23354 m3 hvor afkøbt  de 5415    m3 fra Grindsted. 

 

Sidst vil gerne takke bestyrelsen for mange gode diskuteret, Tror vi er et af de værker der bliver diskuteret 
mest på, ved deres møder.  

Rene Stricker Jensen 

 


