Rønnede vandværket har i 2012 udpumpet 114.949 m3 vand, dette er ca. 8.000 m3 vand mindre end sidste år,
det beror på, at et par store virksomheder har brugt væsentligt mindre, hvor forbruget hos private er stort set det
samme som i 2011.
Vandværkes ledningstab er på ca. 5 % eller 5.748 m3 som er det samme som sidste år og ud af dette er der
brugt 758 m3 til skylning af ﬁlterne på vandværket.

Der er løbene i 2012 udtaget 8 vandanalyser på ledningsnettet og vandværkes, alle analyseprøver har ligget
under kravværdierne i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. dec. 2007.

Fra udgangen af 2012 skal alle vandværker have termograferet deres el-tavler, hvis dette ikke foretages vil
forsikringen ved skade fordobler selvrisikoen, hvis der foretages termografering bortfalder selvrisikoen.
Termograferingen skal foretages hvert anden år.
Rønnede Vandværks el-tavle er på 4,8 m2, og udgiften for dette er kr. 2100,00.

Det har vist sig, at Rønnede Vandværk for år tilbage ikke ved lægning af forsyningsledninger over privat grund,
har foretaget tinglysninger af forsyningsledninger. Det vil sige, at lodsejeren uden varsel kan afbryde ledningen
hvis der skal foretages dræningsarbejder eller opføres en bygning, uden at vi bliver underrettet eller kan kræve
erstatning. Bestyrelsen har derfor bedt Landinspektør Thvilum, Odder om tage udtrækninger af tingbogen og
udarbejde fuldmagter til underskrivelse af de berørte lodsejerne. Dette arbejde forventes afsluttet i 2013.

Efter sommerferien ﬁk Vandværket udført en tilstandsrapport af Rådgivende Ingeniørﬁrma Nielsen & Risager,
Næstved, for at få nogle andre øjne til at tjekke Vandværkets helbredstilstand og udfærdig en rapport så
bestyrelsen ved hvad investeringer der efter deres opfattelse, eventuelt kunne komme i fremtiden og om de svare
til dem vi i bestyrelsen arbejder med. De i rapporten nævnte vedligeholdelser og renoveringer på
vandværksbygningen var også dem vi i bestyrelsen arbejder med, men at få det sat på skema giver overblik på
kommende investeringer.

Bestyrelsen besluttede på et møde i august måned, at starte udskiftningen af de vandmåler der er faldet for
aldersgrænsen på 12 år, med Kamstrup Multical 21 måler monteret med fjernaﬂæsning, udskiftningen fordeles
over 3 år med ca. 350 stk. om året. Der blev indhentet tilbud fra 3 vvs-installatører om udskiftning og montering af
nye vandmåler. P.E. Larsen, Bårse som er Vandværkets vvs-installatør kom med det bedste tilbud på kr. 180.000
for ca. 1000 stk.
Endvidere er der indkøbt nyt forbrugerdatabase til registrering og aﬂæsning af de nye vandmålere, samt nyt
regnskabssystem for ca. kr.35.000 det regnskabssystem vi har i dag er fra 1992 og kan ikke håndtere vandmåler
med fjernaﬂæsning.

Vi regner med, at sidste gang forbrugerne selv skal aﬂæse deres vandmåler er den 31.12.2013 vi vil godt have et
par prøveaﬂæsninger inden vi helt går over til fjernaﬂæsning den 31.12.2014.
Ved udskiftning af parti 1. har det vist sig meget svært, at få en aftale i stand med dem der har monteret
vandmåleren inde i huset. Aftalen på generalforsamlingen i 1998 var, at hvis man ikke ønskede vandmåleren
monteret i målerbrønd, skulle man sørge for at vandværket kunne få adgang til huset ved reparation eller
udskiftning af vandmåler. Ved udskiftning af parti 2. vil vi meddele med brev, hvornår vi kommer og udskifter
vandmåleren, og er der ikke adgang for udskiftning af vandmåleren i huset vil vi fremsende regning for forgæves
besøg. Det har ved udskiftning af parti 1. kostet andre andelshaverer kr. 8.000 ved forgæves kørsel og det er ikke
acceptabel for andre andelshaverer.

I oktober måned ﬁk vi renset vores store renvandstank, tanken har ikke været tømt eller efterset siden den blev
bygget i 1986. Som vi også havde regnet med, viste tanken sig at være i utrolig god stand, som til dels beror på,
at den er overbygget og inspektionshullet er inde på vandværket så fremmelegemer ikke har adgang. Så efter en
rensning af bunden ved sugning, kan tanken holde 15 år igen inden der igen skal ske inspektion.

Bestyrelsen har hen over sommeren haft en drøftelse af vandværkets lagerplads for opbevaring af reservedele,
maskiner til vedligeholdelse af grønne områder samt nye og nedtaget vandmåler.
Vi har i dag et skur på 2x2m som er alt for lille til at rumme de materialer vi har, det er så fyldt, at selv små
reparationer ikke kan udføres indendørs.
Der var enighed i bestyrelsen om behovet for stører lagerplads men i og med, at vi har lejet en container er der
tid til, at undersøge hvad der af muligheder enten ved at udbygge eksistere bygninger eller opføre en ny.
Vi har derfor på mødet den 12. feb. 2013 besluttet at bygge 32 m2 til eksisterende vandværksbygning. Arbejdet
vil blive udført af Entreprenør Preben Eriksen, Nielstrup til en pris af kr. 320,000 arbejdet påbegyndes til foråret
og er planlagt til at vare 2-3 måneder.

Der er kommet ny lovgivning for kurser for vandværksfolk om pasning af vandværker. Den der passer
vandværket til daglig og gør rent på værket skal have gennemgået et 2 dags hygiejnekursus og den der står for
driften, skal have bestået et drift kursus af 3 dags varighed. Der kommer efterhånden så mange nye krav til
vandværkerne at det inden så længe bliver nødvendigt, at ansætte en uddannet driftsleder. For det at passe et
vandværk er ikke mere noget man kan afse tid til i sin fritid, det kræver viden og indsigt i maskindrift,
vandanalyser og hvad midler der må bruges til rengøring. Jeg er godt klar over det er levningsmidler vi har med
at gøre, og hygiejnen skal være i orden, men der er kun én til at betale det er forbrugerne og det er jer.

Information til forbrugerne.

1. Rønnede Vandværk, Gl. Næstvedvej 19, Postbox 28, 4683 Rønnede
Drift vandværket mobil 40 44 44 92
Kaserer mobil 28 44 42 12
Vandværkes bestyrelse kan ses på hjemmesiden.
E-mail:

post@roennede-vandvaerk.dk
formand@roennede-vandvaerk.dk
kasserer@roennede-vandvaerk.dk
it@roennede-vandvaerk.dk

Hjemmeside:

www.roennede-vandvaerk.dk

1. Forsyningsområde: Rønnede By, Rønnede Industriområde, Gl. Næstvedvej, Borup By, Vester Egede,
Vordingborgvej, Skoverup, Olstrup By, Ulse by og Skov Torup.

1. Kort over forsyningsområdet ﬁndes på Vandværket.

1. Rønnede Vandværk har i 2012 udpumpet 114.949 m3 vand. Vandværket har 4 boringer, 3 boringer syd for
Ny Næstvedvej og 1 boring nord for Ny Næstvedvej på Boldbanen. Alle 4 boringer ligger inde for en radius
af 400 m fra Vandværket.

1. Vandbehandling: Råvandet gennemgår en iltningsproces, som fjerner vandets naturlige svovlbrinte og
methanindhold. Derefter pumpes vandet over sandﬁlter 2 gange hvor jern og mangan aﬂejres, inden
vandet løber ned i renvandstankene, hvorfra det pumpes ud til forbrugerne.
Vandet har en hårdhed på 15,0 dh, drikkevandets kvalitet og kvalitetskrav kan ses på Vandværkes
hjemmeside.
Rønnede Vandværk
Gl.Næstvedvej 19
4683 Rønnede
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Balance pr.31.december

2012

2011

kr.

kr.

Note
Aktiver

5 Ejendommatr.nr.3Hog3BN,Rønnede
6 VandforsyningsaniEBg
6 Driftsmidleroginventar

240.000

468.200

5.443.471

5.589.601

117.528

235.057

5.800.999

6.292.858

7.527

6.124

Materielleanlcegsaktiverialt

7 Værdipapirer

Finansielle anlægsaktiver ialt

Anlægsaktiver ialt

8 Tilgodehavende moms
Beholdningmålere/målerbrønde
9 Tilgodehavender
10 Bankindestaende
Kassebeholdning

7.527

6.124

5.808.526

6.298.982

139.849

63.669

65.984

72.625

2.647

22.831

2.660.579

2.707.508

377

619

2.869.436

2.867.252

8.677.962

9.166.234

Omsætningsaktiver ialt

Aktiver ialt

Passiver

Egenkapital
11

8.542.881

9.103.207

Skyldige omkostninger
Skyldig A-skat,feriepengem.v.
Kortfristet gæld ialt

Passiver ialt

132.641

59.876

2.440

3.151

135.081

63.027

8.677.962

9.166.234

Budget

Budget

2012tkr.

2013tkr.

2012kr.
Note

1

lndtægter

945.650

961

960

2 Personaleudgifter

-28.487

-24

-25

3 Driftsomkostninger

-597.320

-584

-794

4 Administrationsomkostninger

-405.491

-246

-329

Resultat af afskrivninger og renter

6 Afskrivninger

Resultat renter

-85.648

-188

-306.127

-285

-285

-391.775

-178

-473

Udbytte indkomst
Renteindtægter,bankindestaende

107

228
58.130

0

0

40

50

Renteudgifter,kreditorer
Renteudgifter, Skat
Aretsresultat

pbv
Arne Skovby
Formand

-2
-110
-333.529

-138

0

0

0

0
-423

