
 
Bestyrelsens beretning, lørdag d. 26. marts 2022. 

 
Andelsselskabet Rindby Vand  

En vandforsyning efter "Hvile i sig selv princippet" 
- Vi ejer selv forsyningsnettet! 

 
Besøg vor hjemmeside:  www.rindbyvand.dk 

 
Så lykkedes det endelig!  
Corona eller ej, nu er det ikke længere tale om en samfundskritisk sygdom,  
- Men tag alligevel de gode vaner og forholdsregler med, hold afstand og sprit af! 
Vi har haft et stille år, men Per- flour stofferne spøger også på Fanø. 
Og er vi ikke er "på tæerne" kan der pludselig være lækager, så vi følger 
vandudpumpningen nøje. 
I år bliver det en meget kortere beretning, end I fik serveret sidste år. 
 
Bestyrelsen og bestyrelsens arbejde: 
Bestyrelsen i Rindby vand er stadig den samme, hver medlem kan præsentere sig 
selv, og hvad de er optaget af i Rindbyvand. 
 
Claus kan igen i år præsentere et flot regnskab. Det afsluttede regnskab I har 
modtaget sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, viser fint sammenhæng 
mellem budget og regnskab, og iøvrigt et regnskab vi kan være stolte af. 
 
Der har været forbrugervalg til bestyrelses for Fanø vand, her er Claus valgt, en 
værdig repræsentant herfra.  
Claus blev iøvrigt også næstformand i Fanø vand's bestyrelse.  
Det betyder også at jeg ikke længere er med der. 
 
Den noget tidskrævende diskussion der var på  sidste generalforsamling 
vedr. ene -prokura til administrator, udmøntede sig i, at der er udarbejdet en 
INSTRUKS på alle udbetalinger fra Rindbyvand. 
Der var faktisk flere forslag fra jer sidste år, om en "bagatelgrænse"  
 
Vi valgte at indarbejde i instruksen, at der altid skal være 2 fra bestyrelsen til at 
godkende en udbetaling, den fra bestyrelsen der bestiller en vare/ håndværker, og 
foreningens kasserer, (de udbetalinger der er til det offentlige, Fanø vand, refusioner 
m.v. bliver attesteret af formanden og kasserer). 
 



 
 
 
Årets projekter: 
Sidste år omtalte vi, at de gamle områder "før vor tid" har en del jernrør før 
målebrønden/ ind i målebrønden, fra vandværkssiden.  
Det drejede sig om ca. 42 adresser. Her var der  begyndende korrosion (rust).  
For at minimere lækage-risikoen, er disse gamle jernrør udskiftet. 
For god ordens-skyld, der' hvor der er jernrør videre ind på ejersiden, blev ejeren 
orienteret om vore iagttagelser. 
Så mangler vi bare at se på de gamle jernventiler/ jernspindler i samme område, hvor 
der stadig er gamle jernrør - på vandværkssiden. 
Det projekt påbegyndes efter sommerferien. 
 
Lækager. 
Når vi taler om lækager, så er der altid nogle stykker.  
Ved års-aflæsningen, først i januar måned, men også efter en frostperiode, når 
tøbruddet så kommer - er der også pludselig 5-7 frostsprængninger.  
Altid "ude-vandhaner" og vandrør i uopvarmede rum. 
Der kommer ofte et par lækager når I åbner for vandet efter vinter, det er oftest fordi 
nogen sjusker med åbningen, f. eks. at I glemmer at lukke aftapshanen i målebrønden. 
De fleste lækager bliver hurtig opdaget og lukket. 
Vi erfarer, at et toilet der løber, nemt kan give et merforbrug på 500 ltr. i timen.  
Det kan blive rigtig dyrt, med vandprisen og eventuelt vandafledningsafgift. 
er der f. eks 1000 m² vand x vandprisen + vandafledning = 69,21kr = 69.210 
For at sikre at ingen skal gå fra "hus og hjem" har vi derfor  (iøvrigt i lighed med 
Fanø vand) besluttet at vi står solidarisk hvis det går helt galt. 
 
Vi er et Andelsselskab. 
"Andelsselskabet" betyder jo at vi står sammen, økonomisk - solidarisk 
 "Een for alle- alle for een" Derfor er det en fordel hvis vi ændre formen  
til et AMBA selskab.  
Det betyder, at vi stadig er et andelsselskab, bare med "Begrænset ansvar" 
Vi modtager gerne kommentarer hertil, men regner med at vi kan indarbejde det i 
vore vedtægter, så disse kommer med ud ved indkaldelsen til næste 
generalforsamling, og forhåbentlig til 1. godkendelse 
 
Hvorfor så netop lige nu?  Det er ikke nemt at ændre ansvarsfordelingen når vi har en 
større gæld! Den gæld vi optog da ledningsnettet var "som en si" for 17 år siden, er 
afdraget, og vor finansielle forpligtelser har aldrig været bedre. 
 



 
Vandkvalitet: 
Jeg har hvert år omtalt vandkvaliteten som værende rigtig god på Fanø. 
Lavt bakterietal, ingen pesticider, Chlorphenoler, uorganiske forbindelser, kulbrinter 
eller spormetaller. 
Vi har selvfølgelig de vigtigste ajourførte vandprøve - resultater på 
www.rindbyvand.dk - se "information" og så "vandkvalitet" 
 
Sidste år nævnte jeg noget om Per-Flour-stoffer i drikkevandet her på Ø'en 
 
Jeg repeterer: 
I de seneste år er der udtages masse - scrininger af pesticider og 
nedbrydningsprodukter flere steder i Danmark.  
 
Det har bl. a. medført, at der analyseres for langt flere parametre på laboratoriet end 
tidligere, og at der findes stoffer som har været ulovligt at anvende i DK i flere årtier. 
Miljøstyrelsen vurderer ud fra "Forsigtigheds-princippet" hvor farlige de enkelte 
stoffer er. 
Derudfra fastlægges grænseværdierne for de enkelte stoffer.  
 
Der er overraskende fund enkelte steder, bl. a. af PFAS-forbindelser  
(såkaldte Perflour stoffer).  
Der undersøges for 11 parametre indenfor PFAS - forbindelser. 
På Fanø er der fundet et af stoffet "Per-flour-oktan-syre" kaldet PFOS  
i 9 boringer (ud af 10 de boringer). 
Stoffet har nok været der i mange år, men har været anset for uskadelig. 
Forsigtighedes-princippet taget i betragtning, er  det ikke tilfældet, og med en kraftig 
nedsættelse af detektionsgrænsen-til <0,002 µg./l. vand. 
Laboratorie-resultatet viser 0.0024 µg - altså en overskridelser der skal tages hånd 
om.  (tidligere 0,01 µg/ l. 
Det er et "pioner-område" - så Fanø Vand har Rådgivende ingeninører til at hjælpe 
med at finde den optimale, og forhåbentlig, den rigtige løsning. 
 
(Per-Flour forbindelser er et "hormonforstyrende" og kræftfremkaldende stof, og 
viser sig at være specielt farlig for gravide og fostre). 
 
 
 
  
 
 



GEO-displayer'ne: 
Der er solgt godt 200 stk. til jer, specielt til de sommerhusejere der udlejer 
sommerhuset, men langt de fleste, hvor der er tilsluttet kloak, altså en 
vandafledningsafgift oven i vandprisen. 
For et års tid siden blev vi lovet, at leverancen af GEO - displayerne kunne fortsætte  
-- godt så længe det varede! 
Nu er der meddelt at produktionen stopper, og at der er et antal på lager,  
så deres 2 års garantiforpligtigelse kan overholdes. 
Vi i Rindby vand har omkring 13 på lager, så de er nok også hurtig solgt. 
Der har kun været få problemer ned disse. 
 

Der er en del signalproblemer/ signalforstyrrelser på Fanø.  
Hvis GEO-displayet ikke kan tage signalet, er det ofte for lang afstand mellem 
vandmåler og GEO-displayet, det kan også være en klit eller "sandvold" der volder 
kvaler.  
De gammelkendte "Alu-kraft - vindspærere, der er i nogle husvægge volder også 
signalforstyrrende.  
For at hjælpe med signalet, kan vi være nød til at sætte en forstærker op ved 
målebrønden.  
 

De evigt tilbagevendende spørgsmål fra brugerne omkring måleren og 
målebrønden, og hvad med vinterlukning? -- og "forårsåbning? 
 
Forslag til vinterlukning:  

www.rindbyvand.dk – meddelelser/aftapshaner/vinterlukning. 
 
Iflg.  regulativet for Rindby Vand. 

 
 
Kan I finde jeres målebrønd?  
Det er jer der skal holde målebrønden fri og synlig. 

     => Se hele ledningsnettet på:   www.rindbyvand.dk –  
 
Her til slut vil jeg gerne takke Fanø vand, tilsynsmyndigheden i Esbjerg,  
og den øvrige bestyrelse i Rindby vand for et godt samarbejd 


