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 2013 bød ikke på nye tilslutninger, så der er stadig 367 forbrugere. 

Der har dog i januar været en forespørgsel på Parkvej på et nybyggeri 

 
Vandanalyser. 

Udgifterne til vandanalyser blev på ca. kr. 12000,00 hvilket er en halvering i 
forhold til de sidste par år. Sidste år var analyseomkostningerne særlig høje på 

grund af ekstra prøver i forbindelse med den nye boring. Men i øvrigt er 
vandanalyserne tilrettelagt således at der hvert år tages et antal normal prøver 

som man kalder det. Det omhandler kim, lugt, smag, ph og visse andre ting. 

Hvert andet år tages udvidet kontrol, som også omfatter mineraler, hvert 
fjerde år tages der prøver for kemikalierester, og disse prøver er de dyre, men 

det ligger helt fast i et program hvordan det foregår. Fælles for alle prøverne 
er at der ingen bemærkninger har været til disse prøver, og kommunen 

overvåger prøverne for os så der er trykhed for at vandet er i orden. 
Alligevel presser kommunen os for at etablere en ekstra boring længere væk 

fra de eksisterende kildepladser. Vore to boringer ligger tæt ved hinanden og 
fungerer perfekt og hver af boringerne kan klare forsyningen alene, så der på 

den måde er tryghed for forsyningen. Men kommunen vil gerne have os til at 
lave en ny boring et andet sted i tilfælde af forurening af vore nuværende 

kildepladser, og vi er blevet bedt om at komme til et møde med kommunen 
sammen med vore nabo vandværker for at drøfte forsyningssikkerheden i 

området og evt. samarbejde naboerne. Det falder i øvrigt fint i tråd med vore 
egne tanker omkring samarbejde, vi tog for nogle år siden selv initiativ til en 

snak med vore nabovandværker for evt. samarbejde, men det gav på dette 

tidspunkt ingen resultat. 
 

Driften 
Vi har ikke haft de store driftsforstyrrelser i det forgange år, men som nævnt 

på sidste beretningen kan vi godt mærke at mange komponenter er ved at 
være slidte og trænger til udskiftning, desuden har vi i en årrække manglet et 

bedre overvågnings- og alarmeringssystem, hvilket har medført for stort 
vandsplid ved ledningsbrud med dårlig forsyningssikkerhed til følge. 

 
Vi har i seneste regnskabsår oppumpet i alt 61829 m2 og ud faktureret 57847 

m2. Det er cirka et spild på 6%, hvilket betragtes som acceptabelt. 
 

I år har vi haft to brud på Tranevej tæt ved vandværket. Det skyldes en dårlig 
ledning i vejen og vi har drøftet at den muligvis skal skiftes inden for en 

kortere årrække. 

 
Regnskabet. 

Regnskabet vil Lars tage sig af, så det vil jeg ikke komme nærmere ind på, 
blot sige at vi ikke har tjent det på vores pengetank som vi plejer, og driften 

kun lige løber rundt og hviler i sig selv, men økonomien og egenkapitalen gør 
at vi fortsætter med samme vandpris som tidligere. 
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 Renovering. 

Vi har i mange år talt om teknikken på vandværket og på sidste 

generalforsamling blev det besluttet at igangsætte en større renovering af 
vandværket. 

 
Bestyrelsen har brugt det forgangne år på at undersøge mulighederne for at 

renovere vandværket nærmere. På baggrund af drøftelser med udvalgte 
entreprenører har bestyrelsen udarbejdet en renoveringsplan for vandværket. 

Renoveringsplan omfatter en total renovering af udpumpnings- og 

vandrensningsanlægget. Det bevirker at højtryksenheden der forsyner 
motorvejen bliver udvidet til også at omfatte trykstationen på Kattrupvej. 

Dette sker ved at etablere en ny ledning vest og nord om Tebstrup by, således 
at den nye ledning kobles sammen med ledningsnettet ved Kattrupvej. 

Trykstationen nedlægges herefter. Denne løsning sikrer at overvågning af 
vandværksdriften bliver lettere, da alle tekniske installationer fremover 

placeres centralt i vandværksbygningen. Det bliver herefter muligt for 
bestyrelsen og VVS’erne at overvåge vandværksdriften via internettet og 

fremover vil vi modtage en alarm direkte ved unormal drift. Eksempelvis i 
forbindelse tryktab ved ledningsbrud og udfald i en boring eller ved for lav 

vandstand i rent vands beholderen. I forbindelse med etableringen af den nye 
trykledning til Kattrupvej vil vi i samme arbejdsgang nedlægge en 

råvandsledning, som skal forbinde en evt. ny kildeplads i engen nord for byen 
med vandværket. 

 

Efter renoveringen vil alle trykpumper være frekvensstyret, så vi undgår 
hydroforer og membranbeholdere.   Renoveringen vil også omfatte nye filtre 

og indvending renovering af vandværksbygningen samt et nyt underjordisk 
skyldebassin.   

 
I forbindelse med hele renoveringen vil der blive opsat et nødforsyningsanlæg, 

så forbrugeren stort set ikke vil få gener under renoveringen. 
 

Den samlede renovering forventes at koste omkring 1,5 mio.kr. Det er mange 
penge, men dem har vi stående på bogen, så økonomisk er det ikke noget 

problem, og vandværket vil være fremtidssikret mange år frem. 
 

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vi arbejder videre med disse 
planer, og arbejdet vil blive udført i løbet af sommeren. 

 

 
Administrationen. 

Samarbejdet med Vandcenter djurs kører rigtig fint. De varetager al 
administration, og administrationsomkostningerne er i dag billigere end de var 

for 10 år siden. De sørger for alt med flytning, opkrævning og afregning med 
forbrugere og offentlige myndigheder. Samtidig bruger vi dem til sparring i 

forskellige spørgsmål. 



 

Side 3 af 3 

I/S Tebstrup Vandværk 

c/o Bent Askholm Hylkevej 3 8660 Skanderborg 
tlf 86 57 91 65/ 40 72 91 65 Email B_Askholm@yahoo.dk 
 
 
  

 

Afslutning. 
Afslutningsvis vil jeg sige tak til den øvrige bestyrelse, og tak til vore 

samarbejdspartnere for et godt samarbejde i det forgangne år, det foregår 
altid på en afslappet og uformel måde.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 


