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Indledning 
Som i det foregående år kan bestyrelsen igen berette om et år, som har været præget af ro og sikker 
drift med det til følge, at de knap 130 forbrugere gennem hele året hver dag har været forsynet med 
rent og sundt drikkevand til efter bestyrelsens vurdering billigst mulig pris, Dermed synes formålet 
med andelsselskabet Stærmose Vandværk også at være opfyldt i 2011. 
 
Vandsalg 
Der er i 2011 registreret et salg af vand på 27.908 kubikmeter. Det er 466 kubikmeter mindre end i 
2010, hvor der blev solgt 28.374 kubikmeter. Det er et fald på ca. 1,5 % - året før var der en stigning 
på ca. 0,5 %. Inden for forsyningsområdet har vi 4 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, som alle 
er svinebrug, en planteskole og en efterskole. Disse 6 aftagere af drikkevand fra vandværket tegner sig 
alene for et forbrug i 2011 på ca. 15.500 kubikmeter vand svarende til ca. 55 % af det samlede salg. 
De øvrige forbrugere, som alle i den her sammenhæng kan karakteriseres som mindre landejendomme 
og beboelsesejendomme, har i gennemsnit aftaget lidt mere end 100 kubikmeter (103 kubikmeter) pr. 
husstand. Opmærksomheden bør derfor være rettet på den sårbarhed, det også kan medføre med sådan 
et forbrugsbillede. 
 
Vi har desværre i 2011 på grund af et længevarende ledningsbrud haft et vandspild større end 10 %, 
hvilket betyder, at vi skal betale en afgift til Skat. Vandspildet, som er det spild, der er mellem 
udpumpet vand og solgt vand, er i 2011 registreret til 13,14 %. Af det vandspild, der er større end 
10 %, skal vandværket betale en statsafgift på 5 kroner pr. kubikmeter. Det er nu 5 år siden, 
vandværket sidst har haft et spild større end 10 %. Som et plaster på såret kan det berettes, at vi denne 
gang meget kort tid efter konstateringen fandt brudstedet. Og det var uden ekstraomkostninger til 
søgningen takket være en omhyggelig næstformand med næse og de nødvendige søgetråde til 
formålet. 
 
Regnskabsresultat 
2011 var 4. regnskabsår med uændrede takster. Vandværket har i 2011 haft et driftsresultat, der er ca. 
600 kr. mindre end resultatet i 2010. Den samlede omsætning i 2011 var på ca. 200.000 kr. med et 
driftsresultat på ca. 37.500 kr. Af markante udgiftsændringer i forhold til 2010 kan nævnes et noget 
mindre forbrug til reparationer og vedligehold. Det var i 2010 vi blandt andet afviklede et tiltrængt 
vedligeholdelsesprogram af vandværksbygning og tørbrønden ved boringen. I 2011 har vi til gengæld 
haft væsentlig større udgifter til analyser. Hvert andet år skal vi også analysere efter det udvidede 
analyseprogram, hvilket var tilfældet i 2011. Udgifter til el er netto steget med ca. 4.000 kr. trods et 
næsten uændret elforbrug. Endelig bør det også nævnes, at udgifter til generalforsamling, møder m.m. 
har været synligt højere i 2011, hvilket alene skyldes, at bestyrelsen sammen med kasserer og 
revisorer med påhæng, som en honorering for den indsats, der ydes i forbindelse med driften af 
vandværket, i sommer tog en aftentur til Rottefælden i Svendborg. Det var en velfortjent og vellykket 
aften, hvor også lattermusklerne fik en del motion. Normalt ligger vores udgifter til møder m.m. på ca. 
1.000 kr. om året, hvilket vist nok tør tåle sammenligning med andre tilsvarende vandværker. Jeg vil i 
øvrigt henvise til den efterfølgende regnskabsaflæggelse. 



 
Reparationer og vedligehold 
I det forgangne år har der været udkald til et enkelt ledningsbrud. Bruddet gav ikke anledning til et 
større vandspild eller længerevarende vandstop. Der blev i 2011 nedsat en enkelt målerhrønd i 
forbindelse rned byggeri af ny beboelse. I 2011 har vi også tømt slamtank og rengjort bunden af 
iltningstårnet for okkerslam. En rutineopgave som bør udføres med få års mellemrum. Al arbejdet er 
som sædvanligt udført ved hjælp af Fyns Vandværks- og Ledningssevice, som har serviceret 
vandværket siden etableringen i 1974. 
 
Vandanalyser 
Der er i 201l udtaget 2 ordinære prøver til kontrol af vandkvaliteten. En begrænset kontrol i februar 
måned og er udvidet kontrol i september måned. Resultatet af den begrænsede kontrol levede i alle 
parametre op til kravene til grænseværdierne. Resultatet af den udvidede kontrol, som i øvrigt 
omfattede to individuelle prøver fra henholdsvis afgang vandværk og afgang boring, havde en enkelt 
overskridelse. Fra afgang vandværk blev der konstateret et for højt indhold af nitrit. Ved den 
efterfølgende kontrolprøve var forholdet igen bragt i orden. Den udvidede prøve omfatter undersøgelse 
af ca. 70 forskellige pararnetre fra afgang vandværk og ca. 50 forskellige parametre fra afgang boring. 
Alt i alt synes det, at vi råder over vand af høj drikkevandskvalitet. Analyseresultaterne fremlægges 
her på generalforsamlingen og kan i øvrigt ses via Assens Kommunes hjemmeside. 
 
Bestyrelsesmøder 
Der er siden sidste generalforsamling den 8. marts 201 1 afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvoraf det ene 
blev holdt som et eftermiddagsmøde på selve vandværket. 
 
Ud over drøftelser af de almindelige &iftsopgaver har hovedteinaerne været: 

1. En forespørgsel fra Vandcenter Syd om muligheden for optagelse af ejendomrnen Vosemose 
med tilhørende beboelsesejendom til vores forsyningsnet. En medarbejder fra vandcentret 
deltog i et bestyrelsesmøde, hvor planerne blev fremlagt og drøftet. Ønsket blev dog senere 
frafaldet. 

2. En forespørgsel fra Brylle og Knarreborg Vandværk om etablering af ny tilslukring til 
Stærrnose Vandværk i forbindelse med deres ekstra tilslutning mellem hinanden. De to 
vandværker har etableret en tilslutning mellem hinanden i den sydlige del af vores 
forsynigsornråde ca. 200 meter for Vestfyns Efterskole. Efter råd fra vores servicefirma afslog 
vi at tage irnod tilbuddet denne gang. Hvis behovet senere viser sig, blev der givet tilsagn om, 
at muligheden stadig er til rådighed. 

3. Tekniske ændringer på vandværket til opnåelse af øget forsyningssikkerhed for forbrugerne, 
der er koblet til forsyningsledningen kaldet flow 2. Det er primært ejendommene fra 
vandværket og ud mod Render og ejendommene på Væden. Problemet har været, at disse 
ejendomme ikke har været sikret tilstrækkeligt i tilfælde af nedbrud, hvor vi kunne få behov 
for vandleverance fra Brylle Vandværk. Det kan til beretningen oplyses, at forholdet nu er løst 
og afprøvet. 

4. Til eftermiddagsmødet var foruden bestyrelse med suppleant også deltagelse af de to 
nøglepersoner fra Fyns Vandværks- og ledningsservice, som har indgående kendskab til 
vandværket og ledningsnettet. Formålet var, at vi alle kunne få mulighed for via den tekniske 
gennemgang af værket at få indsigt i, hvordan det hele virker fra vandet pumpes op fra 
boringen, til det passerer vandværket for til sidst at blive sendt ud i de to forsyningsledninger. 
 



 
Der blev i 2011 indført lov om 25 meters beskyttelseszone omkring vandboringer, hvor der indenfor 
ikke må dyrkes, gødskes eller sprøjtes med kemikalier. Vi har som en service informeret lodsejeren 
via et møde i sommer ved boringsstedet. 
 
Herudover holder bestyrelsen selvfølgelig løbende kontakten til hinanden via telefon, mails og 
sms'er, som gør, at der hurtigt kan træffes beslutninger, når behovet opstår. 
 
 
Vandværksarbejde i 2012 
Samlet kan det konkluderes, at ud over arbejdet med at sikre den almindelige drift og 
forsyningssikkerhed skal indsatsen i 2012 primært koncentreres omkring oprettelse af en Hjemmeside. 
Det er bestyrelsens vurdering, at tiden nu også er ved at være moden til, at Stærmose Vandværk 
kommer på Internettet med sin egen hjemmeside. Det er derfor håbet, at bestyrelsen inden næste 
generalforsamling kan præsentere en sådan. 
 
Som i 2011 vil bestyrelsen også søge relevante møder og kurser i 2012, der kan fremme og højne 
arbejdet med driften af vandværket. 
 
Afslutning 
Igen vil jeg takke hele bestyrelsen, kasserer og revisorer for et godt og frugtbart samarbejde i 2011. 
 
Jeg ser frem til og håber på et fortsat godt samarbejde i det komrnende vandværksår 2012. 
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