
Beretning Sorring Vandværk 2020 

 

2020 har været et spændende og anderledes år for bestyrelsen i Sorring Vandværk 

Fordi Corona også har haft indflydelse på vores møde aktivitet, ingen 

vandværksmesse, ja sågar ingen julefrokost, men så er tiden jo gået med vores 

byggeri på Møllebakken. Ja det er vi stolte af og håber også byen er, når selv en 

ledende medarbejder ved Grundfoss i Bjerringbro stopper op og viser interesse, han 

ringede til mig og ville høre hvem og hvordan vi havde fået det lavet og hvorfor 

Grundfoss ikke var involveret ! 

Det er de på en måde, da det er deres pumper vi har, men gennem Silhorko, som de 

nu har stort sammenarbejde med. Der blev holdt et ”lille ” rejsegilde for bestyrelse 

og håndværkere, men der er bestemt at det skal vises frem ved et Åbent Hus, når 

forsamlingsforbud mm tillader det. 

Der er i 2020 oppumpet 76063 m3 fra vores 2 boringer i Dybdal, deraf er 2831 m3 

brugt på filterskyl 

73232 m3 er udpumpet til forbrugere, der er solgt 69774 m3, hvilket giver et spild 

på 3458 m3 (4,72 %), det skal siges er der er brugt meget vand til skylning af den nye 

tank på Møllebakken og også brugt mere end normalt p.g.a. midlertidigt vandværk 

ved Glasværket, hvilket påvirker vores spild. Med det nye på Møllebakken har vi fået 

nye sektionsmåler, så vi nu bedre kan holde øje med spild, det forventer vi meget af. 

Det solgte vand er leveret til 588 forbrugere 

Der er kun blevet holdt 4 bestyrelsesmøder siden sidste Generalforsamling, som jo 

også var forsinket, men derudover flere mindre møder i forbindelse med byggeri. 

Vi er også blevet kontaktet af Mollerup Vandværk som havde ønske om evt. fusion, 

det ville blive meget dyr, da vi har for små ledninger den vej, Mollerup ligger også 

udenfor vores forsyningsområde. 

I løbet af 2020 har vi sagt farvel til Morten og Steffen hos Silkeborg Kommune, den 

ene på efterløn og den anden i nyt job, så der er kommet nyt liv i kommunens 

grundvand team, vi har ikke haft den store kontakt endnu, men en telefonisk snak 

om fremtiden, vi skal i løbet af den næste årrække have fundet et nyt 

indvindingsområde til en anden boring da kommunen gerne vil have at vi har 2 



forsyninger med hver sin filterlinie, det bliver også et stort og dyrt projekt, derfor 

har vi fastholdt prisen på vand og fået den godkendt hos Silkeborg kommune 

Vi øjne også mulighed for lidt ekstra penge til fremtidige investeringer, i 2 nye 

udstykninger mod syd (ved Dybdalsvej), godt 30 nye tilslutninger skulle gerne give 

lidt i den nu tomme pengekasse. Byggeri på Møllebakken klarede vi med egne penge 

og en lille kassekredit hos SparKronjylland, den er dog allerede nu på + igen 

Vi slap for at etablere lån, så byggebudget blev holdt 

Her på falderebet inden Generalforsamling for vi besked om vores mange årige 

bogholder hos Deloitte går på pension, hvilket måske giver muligheder for at finde 

en ny og billigere løsning, evt. også et Revisorskifte 

Til sidst vil jeg takke hele Bestyrelsen og vandværkspasser Karsten for et godt 

samarbejde hele året igennem, især byggeudvalg Anders og Henrik som har været 

tovholder på hele projekt Møllebakken 2020. 

Tak for ordet 


