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                                                                                   Terslev marts 2013 
 
 
 

Bestyrelsens beretning ved Bent Kruse for året 2012. 
 
Målsætningen for Terslev Vandværk I/S er stadig, at være et uafhængigt vandværk, der kan levere 
kvalitetsmæssigt rent drikkevand i rigelige mængder til rette tid og til en konkurrencemæssig pris. 
For at være i stand til at vedligeholde og forbedre værket, siger vi ligeledes, at vi skal have et 
økonomisk beredskab på 1.000.000 kr. 
 
Den målsætning har vi haft i en del år, og den har vi ikke tænkt os at ændre på. Men i 2012 
begyndte vi at realisere og færdiggøre mange af de opgaver vi har talt om adskillige gange på 
generalforsamlingerne. 
 
Vi har afsluttet etablering af fjernaflæste målere. Målerne har vi lejet af Faxe forsyning. Så skal vi 
ikke selv ud og aflæse måleren en kold vinterdag ved slutningen af året. 
 
Ligeledes har vi fået afprøvet PDA’en. Den forbedrer vores muligheder for at afsløre spild hos 
forbrugere og på ledningsnettet. Sammen med systemet som registrerer forbruget pr. minut i nord- 
og syd- strengen har PDA´en i forsøgsperioden vist en imponerende effektivitet. Vi fandt 2 toiletter 
som løb, en defekt overløbsventil på et oliefyr, og et stort spild på varmeværket. 
 
Ellers er alle kræfter blevet brugt på at etablere det nye vandbehandlingssystem. 
Hovedparten af ombygningen blev færdig til udpumpning af Terslev-vand i midten af januar 
måned. Der mangler stadig maling og lignende, ting som intet har med at oppumpe vand fra 
boringerne, vand, lagre vand og udpumpe til forbrugerne at gøre. Omkring SRO’en har vi hidtil fået 
et system, som overstiger mine vildeste drømme. Men de fire sandfiltre er endnu ikke helt kørt ind.  
Der mangler stadig at blive etableret den nødvendige biomasse, som bl.a. skal omdanne ammonium 
til nitrit og derefter til nitrat. Der er ikke andre muligheder end at lade naturen gå sin gang. Men det 
koster penge. Bl.a. viser vores regnskab et overskud på ca. 28.000 kr., men de bliver spist op af den 
regning vi får i år (2013) fra Faxe forsyning, hvor vi har købt vand i året 2012 for knap 4000 m3 af 
ca. 10 kr. 
 
Regningen bliver større jo længere tid der går inden vi selv kan levere. Vedr. økonomi for projektet 
har vi betalt til murer 104.000 kr. inkl. moms og Jysk Vandrensning 511.000 kr. inkl. moms. Men 
endnu mangler der regninger fra elektriker, køb af vand og slutafregning med murer og Jysk 
vandrens.  
 
Til slut skal jeg sige at der har været trukket urimeligt meget på to personer, nemlig Michael og 
Ivan. De fortjener virkelig en stor tak og en stor applaus.      
   
 
På bestyrelsens vegne  
Bent Kruse 


