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Bestyrelsens Beretning, 27. aug. 2020 for år 2019. 
 
 
INDLEDNING: 
 

 På bestyrelsens vegne bød formanden velkommen til dette års ordinære 
bestyrelsesmøde, der oprindelig var udmeldt i marts måned, men måtte 
aflyses på grund af coronasituationen. Alt i alt deltog 20, heraf 3 
ægtefælder, og inkl. bestyrelsen. 

 
- Beretningen: Indledningsvis vil jeg nævne, at foreningen ved årsskiftet 

havde 975 forbrugernumre eller husstande. En tilgang på nogle få, 
hovedsagelig nybyggeri og nytilslutninger på Stadionvej og Høgildvej 
men fratrukket nedrivningerne. 

  
- Vandudpumpningen i år 2019 har været noget lavere end året forud fra  

138.243 m3 til 124.885  Hvilket helt sikker må tilskrives den noget mere 
regnfulde sommer i 2019.   

- Det nordlige værk på Vandværksvej har leveret ca. 2/3 og det sydlige 
værk på Vandværksstien har leveret de resterende 1/3. 

 
- Industrivirksomhedernes andel udgør 24.111 m3 en lille fald fra året 

forud. Vaskeriet er fortsat den største kunde med et forbrug på 20.053 
m3. 

 
- Gennemsnitsforbruget for en husstand – efter at tallene er renset for 

industri, boligblokke og lign. – har forbavsende været noget mindre og er 
for 2019 på 71 m3 mod 87 året forud. 

 
LEDNINGSTAB: 
 

- Aflæst forbrug og således faktureret mængde er på 120.777m3, hvilket 
giver en meget tilfredsstillende ledningstab på kun 3,29% mod 6,78% året 
forud. 

 
LEDNINGSBRUD og REPERATIONER: 
 

Tilsyneladende er de fra tidligere tiders tilbagevendende ledningsbrud  
overstået. Af 4 ledningsbrud er det kun den ene, ledningsbrud på 
Bøgevej, som skyldes materialet . De andre, beskadigelser af 
forsyningsledning på 2 x Stadionvej og Åhusevej skyldes overgravning i 
forbindelse med markvandingsetablering og vejudvidelse. Herudover er 
der skiftet en stophane på Poppelvej og Ved banen. 
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Reparationer har været få i 2019. En strømforsyningsenhed, også kaldet 
UPS er blevet skiftet på Vandværksvej, og filtrene ligeledes på 
Vandværksvej er blevet tilset, idet der ved forfilteret i en længere periode 
er blevet registreret tilvækst af filtermassen. Bestyrelsen besluttede 
derfor at åbne filteret og fjerne 20 cm af filtermassen for senere af få 
filtrene tømt og opbygget med nyt filtermateriale. 
På Vandværksstien er bygningen blevet tilset med nyt tag. 
 
Vedrørende økonomien blev omlægning af hovedforsyningsledning i f.m. 
tunnelbyggeri i 2018 omtalt, idet regningen for entreprenørarbejdet først 
tilgik vandværket i april måned 19. En regning, der medførte nogen 
undren med kontakt til entreprenøren og Viborg kommune, dog uden 
nogen forståelse og reduktion i prisen. Udgifter der ikke på nogen måde 
medførte forbedringer for vandværket, men som efter reglerne om 
ledninger ”efter gæsteprincippet” i offentlig vej skal betales af 
vandværket ved omlægning, når påkrævet. 
Vandværkets økonomi med nøgletal blev omtalt som tilfredsstillende 
med en rimelig stor arbejdskapital, der gør at ”hvile i sig selv princippet” 
overholdes, og bl. a. har tilladt etablering af en ny boring på 
Vandværksvej her i foråret 2020 med et beløb af ca. 400.000. 
 

VANDANALYSE: 
 
- Vandanalyser (hvor alle de pålagte kontroller har været gennemført ) 

udviser fortsat at vandkvalitet er meget tilfredsstillende  med stabile 
værdier. De enkelte vandanalyser kan ses og studeres på Vandværkets 
hjemmeside. Af et stort antal kontroller som er gennemført for pesticider 
og nedbrydningsprodukter fra pesticider, chlorphenoler og PFAS-
forbindelser har alle været ”ikke målelige” <o,o1 mikrogram/liter). 

 
- Udgifter til vandanalyser har kun været halvdelen af året forud med kr. 

28.446. En tilbageværende tilfældighed, forårsaget af at de bekostelige 
boringskontroller ikke har været på programmet for 2019. Udgifter til 
Vandanalyserne kan forventes generelt at være stigende på grund af en 
ny EU dikteret vandanalyseprogram med kontrol af flere pesticider, 
taphanekontrol hos forbrugerne med efterfølgende flush-kontrol, samt 
dyre kontroller på ledningsnettet og ved afgang på vandværket.  

- Det er kommunen der dikterer hvilke parametre, der skal kontrolleres for.  
 
TAKSTBLAD: 

 
- Takstblad med statsafgifter inkl. moms for 2019 er blev godkendt af 

kommunen den 21. dec. 2018. Taksterne for 2020 er ligeledes godkendt 
af kommunen og er en videreførelse  af taksterne fra året forud, dog med 
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en lille prisstigning på 80 ører ex. moms, samt pristalsregulering af 
tilslutningsbidragene. 

- Vandværkets priser er ved sammenligning med naboværker og Viborg 
by fortsat de laveste. Desværre er vi i Karup underlagt  priserne  for 
vandafledning som Energi Viborg pålægger os, og som fejlagtig ofte 
opfattes som et vandværksanliggende.  Hertil kommer afgifter og moms. 
 

- Takstbladet for 2020 kan ses på vandværkets hjemmeside.  
- De samlede udgifter for drikkevand til vandværket , afgifter til staten, 

samt betaling for spildevand til Energi Viborg  blev gennemgået:  
Vandværkets andel (ex. moms) er på 4,80 kr. pr m3. 
Statsafgift og moms i alt 18,66 kr. pr. m3. 
Spildevandsbetaling 38 kr. pr. m3 (ex. moms). 
 

- Drikkevand i alt med statsafgift og moms kr. 13,96, Hertil en fast betaling 
på kr. 540,00 (ex. moms) + moms kr. 135,00. 

- Spildevand til energi Viborg i alt med moms kr. 47,50 
 

REGNSKABET: 
 

- Til regnskabet vil bestyrelsen i beretningen tilknytte følgende 
bemærkninger. 
Årsrapporten er for andet år i træk udarbejdet med regnskabsstøtte fra 
revisionsfirmaet Per Holt (Mette Degn) Brande. 
 
At der igen i år er et pænt overskud ses som nødvendig, idet der kan 
forventes bekostelige udvidelse af forsyningsnettet. Det nye tal for 
nedgravning og VVS-udgifter ved forsyningsledning i landområder 
udviser en udgift i runde tal på ca. i alt kr. 220.000 pr. km. 
Vandværket må efter ”hvile i sig selv princippet” have en passende 
arbejdskapital, svarende til 3-5 års udgifter/vedligeholdelse, men ikke en 
overdreven opsparing. 

 
GRUNDVANDSBESKYTTELSE: 
 

-  I beretningen kom formanden - med henvisning til de kommende 
 kommunale dikterede indsatsplaner for kildepladsbeskyttelse 
 (Boringsnære beskyttelsesområder) og beskyttelse af 
 indvindingsområdet – at kommunen endelig havde udsteds forbud mod 
opbevaring og brug af pesticider hos naboen til Vandværksvej. 

 
AFSLUTNING: 

- Bestyrelsen takkede ansatte Morten Poulsen og Kate Rauch Nielsen for 
veludført arbejde og et godt samarbejde med bestyrelsen i året der er 
gået.  


