
Beretning for Gørding Vandværk A.m.b.a. Tirsdag den 21. februar 2017 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 2016 fremstillet 168.671 m³ vand,  

modtaget 68.158 m³ fra Bjøvlund.  

Faktureret 219.099 m³,  

brugt til skyllevand efter måler 2.475 m³,  

dette giver et vandspild på ca. 6 %.  

Hvilket er tilfredsstillende da vi har haft afprøvning af brandhaner. 

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

seneste målinger udgør henholdsvis PH 7,4 og hårdheden 13. Så vandkvaliteten opfylder 

miljøkontrollens krav. 

Der har været en ny tilslutning i 2016, og der er frakoblet 0. dermed er nu i alt 889 forbruger 

tilsluttet Gørding Vandværk. 

Der fortsættes stadig med afværgeboringen, pga. af forureningen.  

Årets resultat efter henlæggelser er på 0 kr. 

Fremtiden for gørding vandværk. 

2016 blev det år hvor solcellerne kom på deres prøve, efter et år i drift kan vi indtil nu se at det 

lever op til forventningerne. Vi producere ca. 2/3 af eget strømbehov. Vi har dog været nødt til at 

oprette et datterselskab for at bevare vores skattefritagelse på vand.  

Vandværksgrunden er efterhånden blevet rigtig pæn efter opsætningen. 

Inde på selve værket er der også foretaget forandringer, der er kommet klinker på vægge og gulve. 

Det betyder også mere renlighed i stedet for den rå beton..  

Der bliv i året 2016 skiftet måler hos forbrugerne. Vi har i samarbejde med målerleverandøren og 

Lourup vvs fundet en god pris på udskiftningen, dertil skal siges at vi ikke skal vertificere de ca. 70 

måler til kontrol. Vi håber at de nye måler lever op til forventningerne.  

Vi fortsætter med at renovere ledningsnettet på Nørregade og Kirkevej i 2017. Denne strækning vil 

berøre trafikken i midt byen. Vi vil forsøge at varsle inden påbegyndt arbejde.  

Bestyrelsen har været på vandværksmesse i fredericia for at samle inspiration. På denne messe fik 

vi mulighed for at se på vores spildevandsafgift til udledning. En stor post på den daglige drift. Vi 

fik dialog med et firma som kan sparre os for ca. 90 % af denne afgift ved at genanvende vandet. 

Det vil betyde en årlig besparelse på ca. 55.000,- årligt. Dette er en mulighed som vi vil arbejde 

med i løbet af foråret. 

Iht. Loven skal vi som selskab kører efter ”hvil i sig selv” princippet, hvilket betyder, at der ikke må 

være over- eller underskud i værket. Som bestyrelse skal vi lave en opgørelse at værdien på vores 



værk og ledninger, dertil også investeringsplaner for de næste 10 år frem. Så vi går et spændende år 

i møde.  

 

Prisen på vand fra Bjøvlund 2017 er prissat til 1,36,-/ m³  

hvorimod prisen i 2016 var på 1,46.-/ m³  

dette er et prisfald på 10 øre m³  

 

Vi har i 2017 fastholdt vandprisen pr. m3 til 4,50 kr. og miljøafgiften er fast 6,25 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. 

 

 

Hermed gives ordet til Ordstyrer 

 

 

 


