Røgen Vandværk
April 2021
Til forbrugere i Røgen vandværk

Generalforsamling i 2021
Normalt afholder vi generalforsamling i marts måned, men pga. COVID-19 udskyder vi den.
Vi sender en indbydelse ud senere.

Generel information fra vandværket:
Vi beder jer kontakte bestyrelsen eller Dansk Revision (vores konsulent)
• Ved ejerskifte (og lejerskifte)
(Dansk Revision)
• Ved betaling
(Dansk Revision)
• Ved ekstraordinært vandspild
(Bestyrelsen)
• Ved problemer med vandforsyningen eller vandkvalitet
(Vandværksbestyrer)
Vandkvaliteten er god
I 2020 blev der taget to planlagte vandprøver.
Begge vandanalyser var i orden.
Alle analyserne kan ses på vores hjemmeside.
Vandanalysernes hovedresultater er:
Emner
Jern

Måling af vores
vand
0,01

Krav – anbefalinger
Max. 0,1 mg pr. liter ved vandværket
Max. 0,2 mg pr. liter ved forbrugere
- Jern er normalt ikke sundhedsskadeligt, men giver
aflejringer og gener ved tøjvask

Mikrobiologisk kvalitet:
E.coli
0

Der må ikke kunne måles E.coli

Coliforme bakterier

Der må ikke kunne måles coliforme bakterier

Kimtal: 22 grader

0
25 hhv. 5

Max. 200 pr. ml ved forbruger

Takster:
Røgen Vandværk reviderer hvert år taksterne. Disse findes på vores hjemmeside og kan desuden fås
ved henvendelse til formanden.
Økonomi
Røgen Vandværk har en sund økonomi.
Regnskabet for 2020 viser i et overskud på ca. 3.000 kr.

Vandværk, ledningsnet og forbrugere
Vandværket fungerer fint.
Vi har siden foråret 2020 haft mistanke om en utæthed på vores rørsystem, da der pludseligt blev et
øget vandforbrug på vandledningen til Klintrup Hedevej og Ovstrupvej.
Lige inden påske fik vi et tip om, hvor utætheden kunne være. Det viste sig at være rigtigt, og
utætheden er nu repareret.
Der er udpumpet ca. 6.650 m3 i 2020, hvilket er ca. 150 m3 mere end i 2019. Det leverede vand til
forbrugerne er stort set det samme i begge år. Den øgede udpumpede mængde svarer til vores
forventning til vandspildet, jf. ovenstående.
Vi har en indvindingstilladelse på 12.000 m3 pr. år.
Vi har i 2020 udskiftet en gammel ledning med en ny plasticledning, så vi nu har et særdeles godt
ledningsnet.
Vi har ikke fået nye andelshavere i 2020.
Favrskov Kommune
I 2021 og i kommende år har vi fortsat et stort samarbejde med Favrskov Kommune.
1. Kommunen har godkendt ”Vandforsyningsplan 2020-2030”.
I vandforsyningsplanen er der beskrevet forskellige indsatser for de enkelte vandværker også for Røgen Vandværk - især vedr. forsyningssikkerhed. Disse tiltag skal gennemføres i
løbet af de næste 10 år.
2. Røgen Vandværker deltager i ”Vandsamarbejdet” i kommunen om beskyttelse af
grundvandet i Favrskov Kommune.
Kommunen skal laves indsatsplan og handleplan for alle vandværker vedr.
grundvandsbeskyttelse – også for Røgen Vandværk. Kommunen forventer at lave en plan
for Røgen Vandværk i 2021.
Bestyrelsen, konsulent og hjemmeside:
Røgen vandværks bestyrelse er - inden generalforsamlingen i 2021:
Medlemmer

Adresse

Mobiltelefon

Mailadresse

30 71 99 08

kirstenhelboe@gmail.com

86 96 84 19

20 67 64 61

soern.sloth@gmail.com

86 10 00 39

61 66 61 96

stig.roegen@gmail.com

61 55 29 10

kim@udklit.dk

Toustrupvej 3

20 98 83 18

toustrupvej3@gmail.com

Røgenvej 6

21 86 81 70

ggn.virkelyst@mail.dk

Formand

Kirsten Helboe Jørgensen

Røgenvej 9

Næstformand

Sørn Sloth

Toustrupvej 12

Kasserer

Stig Madsen

Toustrupvej 30

IT, hjemmeside mv.

Kim Sørensen

Toustrupvej 50

Bestyrelsesmedlem

Jakob Jørgensen

Vandværksbestyrer

Gert Nielsen

Telefon

Hvis I ønsker at kende sammensætningen af den nye bestyrelse efter generalforsamlingen, er I
velkomne til at kontakte os – eller se den på vores hjemmeside.
Regnskabskonsulent er Dansk Revision
- Telefon: 89 12 50 70
- Mailadresse: info@vandkontoret.dk
Røgen vandværks hjemmeside har adressen: https://www.roegenvandvaerk.dk/
På bestyrelsens vegne
Kirsten Helboe Jørgensen

