Formandens beretning 2016
Udpumpet vandmængde= 301.209 m3 mod 307.108 m3 forskel = 5899 m3 mindre
Solgt vandmængde = 280.972 m3 mod 282.548 m3 forskel = 1576 m3 mindre
Spild i alt = 20.237 m2 mod 24.560 m2 forskel = 4323 m3 Mindre
Strømforbrug = 124.085 KW mod 119.040 KW forskel = 5.045 KW mere
Vi har taget de lovpligtige vandprøver samt 5 stk. ekstra prøver, så der min. bliver taget en prøve
hver måned. Prøverne har alle været OK.
Vi har i år fortsat opsætningen af elektroniske målere. Der er udskiftet i alt 504 stk. i området,
Bøgeløkken, Eddavej, Hans Egedes vej, Hvidkløvervej, Jeppe Aakjærs alle, Juvelvej, Kornvej,
Lucernevej, Lupinvej, Pilevangen, Risvangen, Rubinvej, Rødkløvervej, Sagavej, Skovly, Skovløkken,
Tarupvej, Thulevej, Vølvesvej, Alle disse gader er 2,5 m3 målere til enfamiliehuse. 461 stk.
Så er der udskiftet alle vores 6m3 målere som sidder i boligblokke eller industri, 43 stk.
Alle elektroniske målere bliver aflæst hvert kvartal, og de målere hvor vi registrere en alarm ved
aflæsning, får en mail hvor vi opfordre forbrugeren til at efterse sin installation for utætheder. Det
kan være et toilet der løber. Meget værre hvis det er en stikledning, husk den skjulte rør forsikring.
Så har vi i år udskiftet mange hovedventiler. På Solgårdsvej og Turkisvej er der udskiftet 14 stk. og
på Tingvallavej, Bergthorasvej og Saxovej er der udskiftet 18 stk. Vi vil også fremover afsætte
penge i budgettet til renovering af ledningsnettet, for at sikre en god og stabil vandforsyning, så vi
undgår utilsigtet afbrydelser. De fleste brud vi har i øjeblikket, er på private stikledninger, der ikke
generer andre forbrugere.
Vandsektorloven: Med hensyn til indberetning og overholdelse af de retningslinjer vi får udstukket
fra forsyningssekretariatet, har vi ikke haft de store problemer med at overholde prisloftet. Som
fortalt sidste år må vi fremafrettet bruge de penge der opkræves til både drift, investering og
administration m.m. som vi vil, blot vi ikke opkræver mere end prisloftet giver ret til. Det er blevet
lidt lettere administrativt, efter at vi ikke skal opdele udgifterne i kasser.
IT sikkerhed: Vi har arbejdet meget med IT sikkerhed. Det har vi stor fokus på, for det vil være en
katastrofe hvis vi mister alle data omkring forbrugerne m.m. Vi oplever fup mail, hvor vi kan
risikere at computeren låses, hvis vi åbner en vedhæftet Fil. Vi arbejder i øjeblikket på at omlægge
alle administrative programmer så det kommer til at køre på en ekstern server, ude i skyen. Det
giver også mulighed for at vi kan samarbejde med andre vandværker, så vi kan hjælpe hinanden
ved sygdom og ferier. Det er Næsby og Otterup vandværk som vi arbejder på at lave en aftale
med. Da der kun er en person ved hvert vandværk, som står for det administrative er vi meget

sårbare ved f.eks. sygdom. Ved den nye løsning kan man åbne hinandens programmer uden fysisk
at flytte sig. Det samarbejde ser vi meget frem til.
Vandforsyningsplan: Odense kommune har i 2016 arbejdet med en ny vandforsyningsplan til
erstatning for den tidligere som er fra 2006. Planen skal indeholde forsyningsområder for hvert
enkelt vandværk, forsyningssikkerhed herunder sammenkobling med nabovandværker,
Beredskabsplaner for det enkelte vandværk, Indvindingsstrategi af vandresurser, så der ikke
indvindes mere vand end der bliver tilført. Indtil nu giver planen ikke nogen forandring for Tarup
vandværk. Planen forventes vedtaget i byrådet i 2017.
Grundvandsbeskyttelse: Kortlægning og plan for grundvandsbeskyttelse i Odense Nord blev
vedtaget i efteråret. Formålet med planen er at bidrage til at fremtidssikre det grundvand,
vandværkerne indvinder inden for området. For Tarup vandværk er der beskrevet at vi skal, sikre
en forsvarlig vandindvinding fra kildepladsen. Vi skal sikre en optimal drift af
indvindingsboringerne. Sikring af boringudformning. Overvågning af grundvandet igennem
vandanalyser. Sløjfning af ubenyttede private brønde og boringer. Tarup vandværk opfylder alle
kravene i planen. Med en kampagne i 2006 i samarbejde med Vandcenter syd, Allesø, Næsby, og
Søhus vandværk. Vi lukkede dengang 27 private brønde i vores område, og der er os bekendt ikke
flere private brønde i vores område. Vi overvåger grundvandet som vi skal, så vi forventer ikke vi
skal gøre yderlige tiltag ifølge planen.
2016 har været et normalt år uden de store problemer driftmæssig og økonomisk. Det regner vi
med vil fortsætte i 2017 så vi kan levere noget godt vand til en rimelig pris fra Tarup vandværk.
Nu går havearbejdet i gang, ukrudt vælter op af jorden/ græsplænen, men husk den sprøjtegift vi
gør arbejdet lettere med, kommer vi/ vores efterkommere engang ud i fremtiden til at drikke.
Til slut skal der lyde en tak til bestyrelsen for indsatsen i året 2016. Ligeledes en tak til Jørgen og
Djinnie for deres angagement i året.

