
 

 

Bestyrelsens beretning – 3rd.kvartal 2011  

 

 

I sommer tog NVV afsked med administrationsmedarbejder Ingrid Carlsson, som efter mange års tro 

tjeneste på kontoret, havde valgt at gå på pension. 

Ingrid’s fratrædelse blev markeret ved en hyggelig reception på NVV.  

 

Efter sommerferien tog bestyrelsen fat på 3rd.kvartal, med at invitere betyrelses-suppleanterne Erik 

Fristrøm og Lars Sørensen, samt de interne revisorer Ole Maltesen og Villy Nielsen. 

Anledningen var at orientere suppleanter og interne revisorer om forhold og arbejder vedrørende 

NVV, udover den almindelige daglige drift. 

Mogens Hansen bød velkommen, og indledte mødet med  en fyldestgørende gennemgang af 

vandsektorloven, og dens betydning for NVV i fremtiden. 

Dernæst var der en grundig gennemgang af  anlægsbeskrivelse, samt tilstandsrapport. 

Spørgelysten fra de fremmødte var stor, og bestyrelsen bestræbte sig på at besvare spørgsmålene så 

fyldestgørende som overhovedet muligt. 

Mødet blev afsluttet i god ro og orden, og alle 4 inviterede udtrykte deres tilfredshed med et sådant 

orienteringsmøde, som de gerne ser som en årligt tilbagevendende begivenhed. 

Dette ønske har bestyrelsen noteret sig. 

 

Der er per 1.9.2011 ansat en ny administrations-medarbejder –Kimmie Larsen, som vil være tilstede 

på kontoret alle hverdage, og Kimmie skal, assisteret af vores driftleder David Ipsen, sætte sig ind i, og  

varetage de daglige administrative funktioner på kontoret. 

Der er utroligt meget stof at tilegne sig – ikke mindst også fra Forsyningssekretariatet! 

Vi byder Kimmie velkommen! 

 

Renovering af vore boringer pågår som planlagt, og det viser sig at ydeevnen per boring er væsentlig 

højere efter renovering, tillige med at boringerne samtidig gøres ”overjordiske”, 

Ved at gøre boringerne overjordiske, sikres også at overfladevand ikke kan trænge ned i boringen, 

med risiko for forurening. 

Yderligere indebærer øvelsen også at man fremover kan tilse/servicere boringerne fra overfladen. 

 

Med hensyn til pris på vand for 2012, har bestyrelsen indstillet til kommunen at prisen per 

kubikmeter vand forbliver uændret i 2012. 

 

Værk og bygninger på Nybrovej trænger til en kraftig overhaling, og  den resterende del af 2011 samt 

det meste af 2012 vil derfor stå i ombygningens tegn. 

Ekstern rådgivning indhentes til denne opgave for at sikre bedst mulige resultater. 

 

Der er ingen ændringer i forbindelse med den enorme ekstra arbejdsbyrde  det koster at besvare 

mangfoldige skrivelser fra Forsyningssekretatriatet – det fortsætter ufortrødent, og med tiltagende 

styrke. 

Vi arbejder kontinuerligt i Erfa-grupperne og FVD på at overbevise politikerne om det rigtige i at 

”løfte ” de 131 private vandværker ud af Vandsektorloven. 

Desværre indtil videre uden det ønskede resultat. 

 

Med venlig hilsen, 

Bestyrelsen 


