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Give Vandværk er atter kommet i smult vande efter
nogen turbulens i 2013/14 med uro og stor fokus på
personsager. Nu er man med en visionær
bestyrelse i front klar til at gå fremtiden i møde med
ro på bagsmækken.

GIVE: I forbindelse med generalforsamlingen i maj blev der valgt en ny
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Når vandet er godt, er alting godt
DEL   Af Jim Hoff , presse@give-avis.dk 07. november 2017 kl. 06:56

Marie Nervø Sørensen, er
forsyningsadministrator, mens Niels

Christian Tingsager er vandværkspasser
på Give Vandværk. Foto Jim E. Hoff

For Ugeavisen.dk

Vi bruger cookies!
Ugeavisen.dk bruger cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du
klikker på et link på www.ugeavisen.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere>>

Luk og accepter

http://ugeavisen.dk/
http://ugeavisen.dk/giveavis
http://www.facebook.com/sharer.php
http://twitter.com/home?status=Jeg+l%C3%83%C2%A6ser+N%C3%A5r+vandet+er+godt%2C+er+alting+godt+http%3A%2F%2Fugeavisen.dk%2Fgiveavis%2FNaar-vandet-er-godt-er-alting-godt%2Fartikel%2F335510
http://www.facebook.com/sharer.php
http://www.sdm.dk/annoncering/cookie-og-privatlivspolitik/


08/11/2017 11.03Ugeavisen.dk - Forside - Lokal - Give Avis - Når vandet er godt, er alting godt

Side 2 af 5https://ugeavisen.dk/giveavis/Naar-vandet-er-godt-er-alting-godt/artikel/335510

bestyrelse for Give Vandværk. Ved
samme anledning foretog man også
et formandsskifte, idet Klaus
Pedersen afløste konstitueret
formand Jørgen Lyngaas på posten.
Dermed har bestyrelsen følgende
sammensætning: Klaus Pedersen,
formand. Jørgen Lyngaas,
næstformand. Brian Kristensen,
sekretær. Knud Møller og Hans
Rauff-Nielsen er menige
medlemmer.

Der var ifølge vandværkets forsyningsadministrator Marie Nervø Sørensen
udbredt stemning for at pege på Klaus Pedersen som bestyrelsesformand.

- Klaus er som skræddersyet til opgaven. Han er en leder med pondus, som
er beslutningsdygtig på grundlag af faglige vurderinger fra personalet på
vandværket, og så har han stor ledelseserfaring fra sit civile job, lyder det
flotte skudsmål fra såvel Marie Nervø Sørensen som Niels Christian
Tingsager, der pr. 1.6 har overtaget som vandværkspasser.

Digital registrering på programmet
Tingsager, der bor i Farre, kommer fra en post som tekniker hos Telekæden i
Brande, og så har han bred erfaring med vandværksdrift, idet han har været
valgt ind bestyrelsen for Farre Vandværk siden 2003.

- Som vandværkspasser skal jeg stå for den daglige drift på værket her i Give.
Der er graveopgaver, udskiftning af målere, løbende kvalitetsovervågning af
vandet, check af vandspild osv. Jeg udfører selv en del af opgaverne, ligesom
vi også af og til henter hjælp ind udefra til de større opgaver, eller hvis der er
pres på, fortæller Niels Christian.

Den nye mand på vandværket kan berette om en stor oprustning på
vandværket på det digitale område. Efterhånden har man fået afdækket hele
forsyningsledningsområdet, og ud over at det handler om det store samlede
overblik og muligheden for at reagere lynhurtigt ved fejl og brud, så handler
det for Niels Christian og Marie også om, at de får iværksat så professionelt et
set-up som muligt for fremtidige ansatte på vandværket.

-Den side af sagen handler om faglig stolthed, men det er jo også lige det der
med, at vi faktisk er Vejle kommunes største vandværk. Det betyder faktisk, at
kommunen forventer, at vi skal være et godt eksempel for de andre
vandværker i kommunen. Det er naturligvis et forventningspres, vi bærer med
stolthed, og som vi gør alt for at leve op til, lyder det synkront fra Marie og
Niels Christian.

Pumper 300.000 m3 vand ud om året
Give Vandværk har 2200 husstande, som skal forsynes med vand. Det
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 Gammelt men godt vand i Give

betyder, at man leverer 300.000 m3 vand hvert år. Man har regnet ud, at en
forbruger i Giveområdet i snit bruger 100 m3 vand om året - et spænd der går
lige fra den sparsommelige enlige pensionist til familien med 3 hjemmeboende
teenagedøtre, der nok ved hvor brusekabinen står og hvordan man åbner for
vandet. Dertil kommer så de store virksomheder, der opererer med nogle helt
andre tal.

-Det er klart, at vi med så stor en portefølje er spændt godt for rent
tidsmæssigt mht. til den digitale registrering og med fotodokumentationen.
Men det er som sagt vigtigt at få det gjort 100 % for at lette arbejdet for
fremtiden. Vi har heldigvis fået god hjælp til denne omfattende registrering af
tidligere vandværksmedarbejder Niels Ole Thomsen, der har 20 års erfaring.
Hans hjælp og nærmest arkæologiske tilgang til registreringsarbejdet har bare
været guld værd, påpeger Marie Nervø Sørensen.

Ingen problemer med pesticider
Give Vandværk har gennem tiden været kendt for at levere godt vand til en
fornuftig pris, og det er klart, at forbrugerne stiller sig lidt mere op på tæerne,
når man i medierne har kunnet læse om for høje pesticideværdier (pesticidet
desphenyl-chloridazon) på vandværkerne rundt omkring i landet.

-Her kan vi heldigvis melde hus forbi. Vi har analyseret vandet den 4. oktober
2017, og prøverne fastslår, at Give Vandværk ikke er berørt af dette pesticid,
og det gælder for værkets alle 6 boringer. Derfor har vi med ro i sindet kunnet
fortælle vores forbrugere, at vandet er ganske ufarligt at drikke, fastslår Marie
Nervø Sørensen og Niels Christian Tingsager-

Og dermed er vi tilbage ved denne artikels overskrift: Når vandet er godt, er
alt jo godt!
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