Beretning Aabjerg Vandværk for Aar 1945
Det forløbne Aar begyndte med Rationering af Elektricitet. Som omtalt ved sidste
generalforsamling var der den aftale med Kæmnerkontoret at med hensyn til
Rationering skulle vi faa nærmere Besked; det fik vi imidlertid ikke før ved næste
maaling af Elektricitetsforbrug, hvor det viste sig at vi havde brugt for meget, hvorfor
vi maatte betale Overpris, samt blev oplyst om at der skulle lukkes i ca. 3 dage. Jeg
fik da en Samtale med Kæmneren lige før Udvalget skulle have Møde angaaende
Lukningen. Jeg gjorde da gældende, at de ikke kunne lukke uden at varsko os og naar
Medlemmerne fik det at vide ville de tappe rigelig Vand af og naar der blev lukket op
igen ville det overflødige Vand blive spildt og saaledes ville Vandforbruget blive
større i stedet for mindre.
Jeg oplyste da, at vi ved at sætte Vandtrykket ned og ved daglig Kontrol kunde holde
Vandforbruget indenfor Rationeringen. Vandværkerne maatte bruge 85% af forrige
Aars Forbrug og derefter kunne vi udregne hvor meget vi maatte bruge daglig og ved
daglig Kontrol blev det set at Forbruget blev holdt indenfor Rationeringen ved at
Trykket blev nedsat fra 2½ Atmosfære til 2 Atmosfære. I den Tid Rationeringen stod
paa brugte vi 1750 Kw mod 2350 Kw i samme Tidsrum Aaret i Forvejen. Vi havde
saaledes en Besparelse på 600 Kw.
Efter de dagældende Regler skulle Beholderen besigtiges og males indvendig med
Inertol i Sommeren 1945, men der blev sendt Skrivelse til Fabrikstilsynet med
anmodning om at udskyde denne Behandling til vi kunne faa Rør til den paatænkte
forbindelse med Stagetorn Vandværk, hvorved Forbrugerne ville blive sparet for den
gene, der var i den første Tid med daarlig og ildelugtende Vand. Som Svar på denne
Skrivelse fik vi Meddelelse om at der nu skulle foretages Trykprøve hver 8 Aar og at
den indvendige Behandling var bleven forandret til kun at skulle foretages hver 4
Aar, saa den Behandling skal hos os altsaa først foretages i Sommeren 1947 og til den
Tid har vi i hvert fald faaet Forbindelse med Stagetorn Vandværk saaledes at vi bliver
fri for disse Ulemper som vi saa godt kender fra tidligere Tid.
En overgang viste det sig at Vandet ikke var helt klar, hvilket særligt viste sig ved
Storvask. Ved forespørgsel hos Dahlgaard, som oplyste at denne Fejl kunne skyldes
at Hullet i Udblæsningsrøret paa Sikkerhedscylinderen var stoppet saaledes at
Vandet ikke blev ordentlig renset, det kunne ogsaa skyldes at Vandstanden i Jorden
var sænket, saa der kom for meget Snavs med op. Da Udblæsningsrøret var renset
blev Vandet straks bedre.
En søndag i August viste det sig at Pumpestangen var knækket. Da vi ikke kunne faa
Arbejdet paabegyndt før Mandag fik vi om Søndagen truffet aftale med Byen om at
deres Vandvogn maatte køre ud Mandag Morgen. Vandvognen kom Kl. 8 og jeg
fulgte med for at paase at alle Medlemmer fik Vand. Var nogen ikke hjemme, blev
Naboen overtalt til at tage Vand til de fraværende. Ved Arbejdet viste det sig at de
øvrige Længder af Pumpestangen var saa stærkt medtaget af Rust, at de ikke kunne
holde længe, og da det var ret besværlig at faa fat paa den Længde, der skulle bruges
købte vi hos Dahlgaard Holbæk de 4 Længder, saaledes at naar Bruddet sker har vi
de Pumpestænger vi skal bruge. Det var først Meningen at opbevare dem paa
Vandværket, men da det var vanskelig der at bevare dem mod Rust og de skulle staa

op mod Muren og derved kunne blive skæve har jeg malet dem over med Inertol og
efter Tørringen lagt dem op paa mit Loft, hvor de ligger tørt og fuldstændig vandret.
Som bestemt paa sidste Generalforsamling blev en Skrivelse, hvoraf Afskrift
foreligger, gennem Grundejerforeningen tilsendt Kæmnerkontoret. I Skrivelsen blev
anmodet om en Nedsættelse paa 15% af Elektricitetsprisen til Vandværket.
Paa sidste Generalforsamling blev ført en Diskussion om Merforbrug af Elektricitet
ved Forhøjelse af Trykket samt om et Mindreforbrug ved eventuel Anskaffelse af en
større Motor.
Da man fandt Spørgsmaalet vigtig, fandt man det betimelig at faa en skriftlig
Udtalelse.
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