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Året 2015 har heldigvis ikke budt på de store reparationer af det fysiske vandværk i løbet af året, men vi har 
dog haft et par reparationer af ledningsnettet, bl.a. på Pebbelvej, som har kostet en del penge. 

Der har dog, som det vil fremgå af regnskabet, alligevel været en række store udgifter på værket, hvor vi 
har etableret et toilet (som af besynderlige årsager ikke var etableret i 1996, da værket blev ombygget) 
med håndvask, så vi kan leve op til kravene fra Levnedsmyndighederne. Ligeledes har der været et par 
udskiftninger på det elektroniske styringsudstyr på selve værket. Vi har også brugt en del penge på nye 
vandure, fordi vi er gået i gang med en udskiftning af samtlige vandure i Stjær over de næste par år. Dette 
er led i den samlede plan for de næste år, hvor vi vil reducere vandspildet, som ikke fortsat kan ligge 
omkring de 10% - det er for dyrt at producere vand, for så at ”hælde” det ud igen i jorden uden om 
vandurerne. 

Alligevel kommer vi ud af 2015 med et pænt overskud på godt DKK 50.000,-, hvilket set fra bestyrelsens 
side er acceptabelt. Vi skal i den forbindelse minde om, at vi på generalforsamlingen sidste år orienterede 
om de reparations- og vedligeholdelsesopgaver, der lå foran os de næste 5-10 år, så vi skal have opbygget 
lidt kapital til at stå imod med. 

Vi har igen i år måttet betale en (beskeden) strafafgift, da vores vandspild er over 10%. Det ”morsomme” 
er, at hvis alle forbrugere havde indberettet til tiden, ville vores vandspild have været under 10%, da de 
skøn, vi havde foretaget for dem, der ikke havde indberettet til tiden, viste sig at være mindre end det 
faktiske forbrug hos disse forbrugere. Vi kan derfor kun igen opfordre til, at man får afleveret sin aflæsning 
til tiden næste år. 

Ledelsessystemet, der blev indført pr. 31.12.2014 er nu anmeldt til kommunen, der har accepteret dette. 

I 2015 har vi deltaget i en række møder med Skanderborg Kommune om Vandforsyningsplan 2016-2024, 
der skal sikre den mest effektive/billige forsyning af vand til borgerne i Skanderborg Kommune. I den 
forbindelse har Skanderborg Kommune udtrykt ønske om, at de enkelte private vandværker overvejer et 
samarbejde på et eller flere punkter i fremtiden, som f.eks. administration, drift, nødforsyningsledninger 
osv. Stjær Vandværk er positive over for et sådant samarbejde med de omkringliggende vandværker.  

Vi vil endvidere også gerne kunne indlede et samarbejde om beskyttelsen af grundvandet, da dette kan 
blive et kæmpe område for hver enkelt vandværk, og hvor selv Stjær Vandværk må erkende, at vi nok ikke 
er store nok til at løfte denne opgave på egen hånd. Nærmere omkring dette punkt vil følge under Forslag, 
hvor Bestyrelsen fremsætter forslag, der skal muliggøre et sådant samarbejde. 


