
Beretning for Gørding Vandværk A.m.b.a. Torsdag den 26. februar 2016 kl. 

19.30 i Gørding Idræts og Kulturcenter. 

Hovedaktiviteter for Gørding vandværk. 

Formålet med at drive vandværket er at. Overholde forsyningsloven, sikre at vandkvaliteten er god 

og mængden er tilstrækkelig. Holde driftsomkostningerne nede og henlægge til fornyelser samt at 

varetage forbrugernes spørgsmål. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold. 

Gørding Vandværk har i 2015 fremstillet 156.935 m³ vand,  

modtaget 68.663 m³ fra Bjøvlund.  

Faktureret 218.754 m³,  

brugt til skyllevand efter måler 2.297 m³,  

dette giver et vandspild på ca. 3.5 %.  

Kvaliteten af det udpumpede vand er generelt god, PH værdien og vandets hårdhedsgrad ved 

seneste målinger udgør henholdsvis PH 7,4 og hårdheden 12. Så vandkvaliteten opfylder 

miljøkontrollens krav. 

Der har været en ny tilslutning i 2015, og der er frakoblet 5. dermed er nu i alt 888 forbruger 

tilsluttet Gørding Vandværk. 

Der fortsættes stadig med afværgeboringen, pga. af forureningen.  

Årets resultat efter henlæggelser er på 231.500 kr. 

Fremtiden for gørding vandværk. 

2015 blev det år vi fik solceller op på Vandværket. Solcellerne lever indtil vider op til vores 

forventninger og året 2016 vil vise den samlede besparelse. 

Der bliver sat en styring på vores bjøvlundventil, denne skal så forsøges åben i de mørke timer. 

Derved skulle effekten af vores producerede timer gerne forøges.  

Vandværksgrunden er sået til med græs og der kører en Robot-plæneklipper til at holde græs 

arealet. Yderligt har vi fået ansat en havemand til at holde udearealet.  

Indvendigt på vandværket er murerne lige nu ved at blive beklædt med klinker. 

Der bliver i året 2016 skiftet måler hos forbrugerne. Vi er i samarbejde med målerleverandøren 

kommet frem til en god pris på udskiftningen. Vi vil få betalt for udskiftningen, registreringen og 

2/3 af målerne. Det kommer klart til vores økonomiske fordel at lave udskiftningen nu.  

Vi fortsætter med ledningsudskiftningen på østergade, mosevej og godthåbsvej. 

 

Prisen på vand fra Bjøvlund 2016 er prissat til 1,46,-/ m³  

hvorimod prisen i 2015 var på 1,61.-/ m³  

dette er et prisfald på 0,15,-/ m³  

og svarende til en mindre udgift på 10.000 kr.  

Vi har i 2016 fastholdt vandprisen pr. m3 til 4,50 kr. og miljøafgiften er fast 6,53 kr. (statsafgift) 

 

Ellers forventer Selskabets ledelse et tilfredsstillende resultat i det kommende regnskabsår. 

 



 

Så skal der være en tak til de fremmødte, bogholder, bestyrelsen, revisorerne og vandværkspasser 

for godt samarbejde. 

 

 


