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2015 har været et roligt år for Terslev Vandværk. Vi startede i januar med renovering af den 

udvendige boring, hvor vi bl.a. fik udskiftet den gamle tørbrønd med en overjordisk råvands station. 

Dette højner sikkerheden mod indtrængen af overfladevand. Selvom kassen er isoleret, har vi 

etableret frostsikring. Det giver selvfølgelig en ekstra omkostning til el, men set i forhold til risikoen 

for forurening, er de penge givet godt ud. 

  

I samme omgang har vi fået lavet online pejling på begge boringer. Det betyder, at vi kan overvåge, 

hvor stor sænkning der er i de 2 boringer. (3-4 cm, det kan vi ikke brokke os over) 

 

Efter de gode erfaringer omkring ombygning af den udvendige boring, har vi også indhentet tilbud 

på renovering af den indvendige. Ud af 4 brøndborer var der kun én, der ville gøre forsøget, og ham 

er vi blevet frarådet at benytte, da han bl.a. er smidt ud af brøndboreforeningen. De øvrige er alle 

nervøse for boringens alder, som fortaber sig lidt i historiens tåger. 1904, 1906 1916, 1927, 1974 er 

blot nogle de årstale som optræder i GEUS, som er statens database med sådanne oplysninger. 

Brøndborerne er bange for, at den gamle støbejerns foring skal kollapse under ombygningen. 

 

Så vi er gået i gang med at finde en løsning og regner med at etablere en ny boring næste år. Skulle 

vi komme i den situation, at den gamle kollapser i år, indkalder vi med kort varsel til en ekstraordinær 

generalforsamling, med henblik på at få bevilget den ca. ½ million, det koster at etablere en ny. 

Vi har kigget på det areal, som ligger mellem EON og det gamle mejeri. Arealet ejes af EON og de 

er villige til at sælge til os til en rimelig pris. Vi er i gang med at indhente tilbud fra brøndboring samt 

gravefolk og elektrikere, der skal etableres en råvandsledning op af Nysøvej.  

 

Og så har vi fået ros, fordi vi har etableret lyddæmpning på luft indsugningen. Det har givet en 

mærkbar lyd forbedring -  til stor glæde for de omkringliggende naboer.  

 

Vi har også etableret video overvågning på værket. Primært af ren præventiv grund, men også så vi 

ved en alarm, kan følge med hjemmefra.  

 

Vi har i 2015 indvundet 26.582m3, afregnet 25.514m3 hvilken giver et tab på 1.932m3 ~ 4,1 %. Dette 

er noget mere end i 2014 og kan skyldes, at nogle målere trænger til at blive udskiftet. Iflg. vores 

målere, har vi bl.a. pumpet ca.1000m3 mere ud end vi har pumpet ind. Vi har derfor i 2016 budgetteret 

med 75.000 kr til indkøb af 3 nye elektron-magnetiske målere. (2 råvands målere og 1 skyllepumpe 

måler) 

 

Og så lykkedes det endelig i december 2015 at overføre vandværkets matrikel fra I/S til a.m.b.a. Så 

efter næsten 2 år, kunne vi endelig lukke det gamle I/S ned. Men så havde vores advokat også ført 

retssag med tinglysnings retten, og andre sjove juristeridiske ting. 

 

I år har vi prøvet at husstands omdele indkaldelsen til generalforsamlingen, hvilket mest var for at 

gøre folk bevidst om, at de er medejer af et vandværk. Desværre glemte vi at lave en tilmelding, så 

nu må vi se om der er mad nok. 

 

 


