
   

 

Bestyrelsens beretning for 2017/ 2018 
 

 

Vandforsyning fra NK-forsyning virker upåklageligt. 

I efteråret blev det påtalt i medierne, at drikkevand kunne indeholde chloridazon. Derfor testede 

NK-forsyning 

drikkevandet i deres/ vores forsyningsområde for roe-ukrudsmidlet chloridazon. Analysen viste 

ingen spor af dette. 

I øvrigt viser analyserne, at kvaliteten af vandet er uden anmærkninger. 

Hårdhedsgraden af vandet fra NK-forsyning er 17dH. 

 

Der har været 4 brud/lækager på ledningsnettet på vandværkssiden. 

Der har været brud/lækager indenfor 6 parceller. 

 

Siden juni 2017 har vores forbrug været højere end normalt og det så ud til vi mistede 100 liter i 

timen eller 2m3 om dagen mere end vi plejer. I begyndelsen af februar i år var et brud på 

Digestykket blevet så stort at vandet stod op på vejen, hvor vi kunne se det. Vi følger stadig 

forbruget løbende og mener nu det er normaliseret. 

 

Hugo har monteret brøndantenner ved vandmålerne Strandholm 3 & 9 for at optimere den 

elektroniske aflæsning. 

Nogle brønde manglede flaminco foringer ( helt eller delvist ). Der har Hugo har nu monteret nye 

foringer. 

 

Statsafgiften pr. m3 vand er pr. 1/1-2018 steget med 15 øre, så nu betaler vi kr. 18.59 pr. m3. 

(Til NK-forsyning kr. 7.09, til Msbvand kr. 1.41, statsafgift kr. 6.37, moms kr. 3.72 ) 

 

Der er kommet en ny EU forordning vedr. persondata. Dens formål er at beskytte de oplysninger 

om forbrugerne, som virksomheder registrerer, indsamler og opbevarer. Man skal kunne 

dokumentere at disse oplysninger behandles sikkert. 

 

Vi er i gang med at ajourføre vores database. 

Ifølge persondataloven skal grundejerne give tilladelse til at vi må sende en mail og sms. 

Mailen bruges til at informere om service-aflæsning af målerne samt indkaldelse til 

generalforsamling. 

Sms bruges til at informere en bruger om lukning af vandforsyningen i tilfælde af ledningsbrud eller 

reparations arbejde, samt orientering om estimeret tidsforbrug indtil reparationen er udført. 

Hvis en bruger ønsker disse informationer, kan tilmelding med e-mail adresse og mobil telefon 

nummer ske til Morten på vand@msbvand.dk eller til Kurt på tlf. 30249220. 
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