
Skee Vandværk I/S  -  Generalforsamling – der ikke blev…             24. februar 2021 

   Vi er medlem af  

Formandens beretning /  Årets gang : 

Lidt anderledes form :  Her skal der IKKE botaniseres i coronasituationen, MEN blot konstateres, at den fysiske generalforsamling , Version-2021, er 

udsat indtil videre, og præcis så længe, som forsamlingsrestriktionerne dikterer dette. Således denne form, på ”formandens beretning” 2021, der 

bare er opstillet på punktform.  Så kan vi ”krydre” med lidt mere/andet, når vi igen kan mødes ; 

Vandprisen :  Bibeholdes på kr. 8,50 ex.m./10,63 in.m, ( Ringstedvand  kr. => 8,84 ex.m./11,05 in.m. ) … Vi afviger stadig IKKE fra idéen. Også i tråd 

med, hvad vi har lovet hinanden tidligere, har vi nu kunne sænke det faste målerbidrag lidt, nu til kr. 675,- ex.m./843,75 in.m. 

Teknik, Tørkørsel & Nye ledninger :  I det forgangne år, har vi heldigvis ikke bøvlet så meget med tørkørsler, over natten på pumperne   Til 

gengæld har det gamle ledningsbrud på Stestrupvej, givet anledning til nye PEL-ledninger, stophaner og ledningsstrukturering ved vandværket, 

som man har kunne se i sommeren 2020, og dette, når vi alligevel skulle foretage opgravninger og tilslutning af nye forbrugere.   ”Tørkørsel” kan 

man jo også betegne  >> ikke noget vand i sommervarmen <<  som.   Det er dog et ganske andet problem, som jo har det med, at dukke op, når 

det samlede døgnforbrug overstiger vores behandlingskapacitet på ca. 35-38 m3.  Lige dette, er dog et spørgsmål om, hvor stor en overkapacitet 

man vil have, og hvor meget man vil betale for det. 

Vores Vandanalyser :   ALT er stadig perfekt, på ALLE de kemiske-biologiske analyser.  MEN  -  vi havde brunt vand i nogle dage, som følge af 

udfald på iltningen af vandet.  Ingen iltning => okker i vandet => brunt vand  !   Årsagen viste sig, at være kompressorrelæet i eltavlen, som var 

faldet ud. Ellers igen et ”udramatisk år 2020 ” – altså rent vandværksteknisk. 

 ”Månedens stof ”, rørte lidt på sig ult. 2020, i form af  ”Varslingssystemet for udvaskning af pesticider –  VAP’s årsrapport” .   I rapporten, er fokus 

rettet mod to stoffer, nemlig aktivstoffet Propyzamid og nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol.    

Propyzamid er et middel, der bl.a. benyttes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps.  Her vil vore prøvetagningsplaner sandsynligvis blive suppleret. 

 1,2,4-triazol er et nedbrydningsprodukt, der fremkommer efter anvendelsen af sprøjtemidler, mod svampesygdomme i forskellige 

planteafgrøder.  Det analyserer vi allerede for, som følge af de gældende prøvetagningsplaner.    I det gode vand fra Skee Vandværk, er der IKKE 

fundet spor af dette stof  !  

Vandpost & Hjemmeside :  BRUG vores HJEMMESIDE  –  for det meste findes der. Hvis noget sker i vandsammenhæng, så er det dér !  OG siden 

bliver faktisk opdateret  -  jow-jow.   Skulle nogen have misset det, så hedder siden  ”skeevand.dk” …  Hvis man vil gense eller finde noget info fra 

gamle vandpostmails, memoer eller indlæg omkring vores vand, så kan dette også findes på hjemmesiden. 

Ny Forbrugere :   I løbet af året 2020, har vi udvidet vores brugerantal med to helt nye, nemlig Stestrupvej 235 samt 237, og på Langebjergvej 71 

og Skeevej 56, er der kommet nye ejere. STORT VELKOMMEN til alle.  Og tænk sig, der er endnu flere der banker på, og de er mindst lige så 

velkomne. 

På Vandværket :  Så fik vi nye døre & vinduer. Det har været tiltrængt i et stykke tid !   Ved den lejlighed har vi også fået 

murværksoverliggerne/stålteglene eftergået og skiftet. (også hegn), filterskift, rensning af rør, nye beboere & interessenter, RØDT-vand => 

kompresser ”faldet ud ” pga. afbrydelse i eltavlen. 

Udpegning af lokation til ny vandboring vs. BNBO(Borings-Nær-Beskyttelses-Område) har ændret sig med udstykninger på Stestrupvej. Det 

forhold, at værket nu er ”omringet” af byzone betyder, at reglerne ift. BNBO er nogle andre. Det kommer vi til… 

Myndigheder / regler : 

Nyt regulativ :   En revision/nyt regulativ skal vi tage hul på i det nye år 2021.  Det burde have været i 2020, MEN vi kom frem til, sammen med 

forvaltningen, at de enkelte værkers tanker om denne tilpasning/revision, skal fremsendes til forvaltningen for således, at kunne få godkendt ét 

enslydende regulativ, for alle de mindre værker.  En god idé, da vi alle er medlem af samme forening, FVD, som har været med i udviklingen af det 

paradigme, langt de fleste værker i Danmark, vil benytte sig af. 

Dialog og Tilsyn :  Vi har stadig en god dialog med myndigheden, hvor en ny kontaktperson ift. det tekniske, er startet i forvaltningen. Hun hedder 

Michelle Kappel og var i starten af året på ”teknisk gennemgang & tilsyn ” på vandværket.  Det var et meget positivt møde, hvor vi fik 

gennemgået værket fra A til Z. Her blev vi opmærksom på, et par ikke tilmurede huller, fra gl. rørføringer, ligesom vi kunne orientere om planen 

omkring nye døre og vinduer, samt hegnsmarkering af vandværkets grund.  Dog er  Kalender / Rød-gul-grøn  - omkring de små vandværker, på 

kommunens hjemmeside, ikke helt retvisende endnu – det kommer nok.   

Indberetninger :  Alle vandværker indberetter, på årsbasis, en række nøgletal om vandforbruget, elforbruget, vandspejlspejlinger etc. Det har 

vores myndighed/forvaltningen søgt, at give en standardform ved, at foreslå en regnearksmodel, som vi alle i de små værker i kommunen, kan 

indberette i. Her er vi, i vores lille vandværk, også taget med på råd, og det er vi glade for.  

Politik :  Alt er lagt i venteposition i øjeblikket også politisk, pga. ”coronaferien ” … Så når DK åbner igen, bliver vi sandsynligvis indkaldt til info- og 

orienteringsmøde i forvaltningen. Det møde, som skulle være afholdt i det forgangne år, 2020. 

 

Noget andet : 

Hvad koster vand :   Lagkagefigur  &  Prisudvikling , se hjemmesiden   -   HUSK, at opdatere dine kontaktoplysninger til vandværket. 


