
1 
 

 Jubilæumsskrift 
 

i  anledning af  
 

OLLERUP  VANDVÆRK ’ s 
 

 
80 års jubilæum 

 
 
 

14. august 1935       -      14. august 2015 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



2 
 

Oversigt over 
Ollerup Vandværks historie 

 
På en stiftende generalforsamling i Ollerup Forsamlingshus vedtoges det, den 14. 
august 1935, at danne Andelsselskabet Ollerup Vandværk. 
 
Den første bestyrelse kom til at bestå af følgende: 

gartner Karl Rasmussen forstander Lars Bækhøj 
tømrermester Peder Rasmussen 
snedker Rasmus Hansen 
gårdejer Rasmus Ditlev Rasmussen  

Til suppleanter valgtes: 
gartner Bække og slagter Markvardsen 

Til revisorer valgtes: 
fhv. baneformand Hans Jacob Mogensen 
købmand Robert Withen 
 

De vedtagne love kom til at omfatte 9 punkter, hvoraf punkt 4 er den mest interessante, nemlig 
de fastsatte priser for vand: 

kr. 36,00 årligt for 1. hane kr. 9,00 årligt for 2. hane 
kr. 6,00 årligt for de følgende 
kr. 9,00 årligt for W.C. 

For lejerhaner fastsattes følgende priser: 
kr. 18,00 årligt for 1. hane kr. 9,00 årligt for 2. hane 
kr. 6,00 årligt for de følgende 
kr. 9,00 årligt for W.C. 
 

I starten tegnede der sig 36 forbrugere, og til at forestå oprettelsen af vandværket antoges 
ingeniørfirmaet Axel Mejer & Co., Odense, der samtidig skulle finde den rette placering for et 
vandværk. Firmaet fremlagde et projekt på kr. 33.000,00, og samtidig havde man fra 
kommunen indhentet en garanti på op til kr. 40.000,00. 
Ligeledes gav kommunen tilsagn om et beløb på kr. 400,00 til dækning af udgifterne ved 
opstilling af brandhaner. 
 
Man vedtog at an lægge vandværket på en grund til hørende gdr. Ditlev Rasmussen, og man 
enedes om en pris af 50 øre pr. kvadrat-alen, i alt kr. 295,00. 
 
Man antog smed Harald Andersen til at have tilsyn med vandværkets pumpeanlæg for et 
vederlag af 50,00 kr. årligt. 
 
Som opkræver af vandafgift antoges arbejdsmand Kristian Rasmussen, der skulle opkræve 12 
gange om året for et vederlag af kr. 3,00 pr. gang. 
Som regnskabsfører blev antaget snedker R. Hansen for et vederlag af 25,00 kr. årligt. 
 
Den 23. december 1935 sattes vandværket i gang, men da vandet var noget urent, overlodes 
det Meyer & Co. at finde en metode til at få vandet gjort klart. Man ville jo gerne have flere 
forbrugere med. 
 
Den første generalforsamling afholdtes 26. nov. 1936 i Ollerup Forsamlingshus, hvor 15 
medlemmer var mødt op. 
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Af regnskabet fremgik det, at den samlede anlægsudgift blev på kr. 38.343,04, og man havde 
derfor måttet låne kr. 40.000,00. Driftsregnskabet i de første 10 måneder viste et overskud på 
kr. 1396,92. 
 
På bestyrelsesmøde den 15. november 1938 drøftede man vandværkets økonomi. Da der det 
foregående år var et betydeligt underskud, besluttede man at hæve vandprisen med 50%, 
således at der for 1. hane betaltes kr. 63,00, og for 2. hane og W.C. kr.  13,50 pr. stk. 
 
På generalforsamlingen den 28. november 1938 oplystes det, at man nu var nået op på 50 
forbrugere, så at rentabiliteten dermed skulle være sikret, samt at vandets kvalitet var forbedret. 
 
På et bestyrelsesmøde den 11. december 1940 drøftede man overgangen fra jævnstrøm til 
vekselstrøm, og om man i den forbindelse skulle overgå til stempelpumper i stedet for 
centrifugalpumper, da man skønnede, at elektricitetsforbruget var stort. Man enedes imidlertid 
om at bibeholde centrifugalpumperne. Det oplystes samtidig, at udpumpning af 40 m3 vand 
kostede 10 kwt. i forbrug. 
 
På dette tidspunkt bestod bestyrelsen af: Lars Bækhøj, R. D. Rasmussen, Chr. Madsen, 
Magnus West og Sigurd Jacobsen, stadig med Lars Bækhøj som formand. 
 
På generalforsamlingen den 9. december 1941 oplystes at omlægningen af installationerne 
havde kostet kr. 1568,98. Samtidig havde man haft en ekstra udgift på kr. 391,40 på grund af 
frosne vand rør og den vandskade der var sket i maskinhuset. Vinteren var jo streng i   1940-
41. Det oplystes også at strømprisen var forhøjet fra 20 øre til 35 øre pr. kwt. 
 
På bestyrelsesmøde den 29. november 1943 besluttedes det at levere vand til den tyske 
værnemagt for 50 øre pr. m3. De holdt på det pågældende tidspunkt Folkehøjskolen besat. 
Samtidig vedtoges det at forhøje vandpasser Niels Markvardsens løn med kr. 50,00 til ialt kr. 
150,00 årligt. 
Opkræver Chr. Rasmussen fik også sit honorar forhøjet fra kr. 42,00 til kr. 50,00 årligt. 
 
På et vist tidspunkt i august 1945 var det nødvendigt at lukke for vandet om natten, da 
flygtninge på Folkehøjskolen havde et stort forbrug. Den eneste måde man kunne klare 
situationen på. 
 
Ved generalforsamlingen den 29. november 1949 kom et nyt medlem i bestyrelsen. I stedet 
for Sigurd Jacobsen valgte man mejeribestyrer Marius Jørgensen, øvrige valg var genvalg. 
Marius Jørgensen blev samtidig valgt til kasserer. 
 
På et bestyrelsesmøde den 16. november 1950 enedes man om at forhøje afgiften for 
landbrugsejendomme fra de hidtidige kr. 1,50 til kr. 2,00 pr. malkeko. 
 
På generalforsamlingen den 30. november 1951 udtrådte bestyrelsesmedlem R. Ditlev 
Rasmussen, og nyvalgt blev murermester Thorkild Nielsen. 
 
Ved generalforsamlingen den 27. november 1952 fratrådte den hidtidige formand Lars 
Bækhøj, og nyvalgt blev gårdejer Malling Nielsen. Gårdejer Chr. Madsen valgtes til ny 
formand. 
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På generalforsamlingen den 26. november 1953 behandlede man et forslag om en ny boring 
for at skaffe bedre vand, og denne nye boring omtaltes første gang ved generalforsamlingen 
den 29. november 1954.  
 
Endnu et skift foretoges i bestyrelsen på generalforsamlingen den 29. november 1955, idet 
Chr. Jacobsen afløste mejeribestyrer Marius Jørgensen.  
 
Den 28. december 1956 indvalgtes gårdejer Morten Skov i bestyrelsen i stedet for gdr. Chr. 
Madsen, og samtidig valgtes gårdejer Malling Nielsen til formand 
 
Den 29. november 1957 valgtes Johannes Rasmussen til bestyrelsen i stedet for Thorkild 
Nielsen. 
 
Et andragende fra Den frie Lærerskole om tilskud til en renvandsbeholder blev efterkommet 
den 30. september 1959 med et beløb på kr. 4.000,00. Den 9. december 1959 nyvalgtes 
Simon Michaelsen til bestyrelsen i stedet for Chr. Jacobsen, der trak sig tilbage på grund af 
sygdom. 
 
Som det fremgår af forhandlingsprotokollen den 18. november 1960 er Jens Jensen på et vist 
tidspunkt indtrådt som kasserer i stedet for Niels Markvardsen, for en løn af kr. 300,00 årligt. 
Den 23. november 1961 oplyses det at man starter en ny boring på engen i en dybde af ca. 
60 m for at skaffe mere vand til værket. Udgiften var projekteret til kr. 21.000,00 og man optog 
i den anledning et lån i Landbo Sparekassen på kr. 20.000,00. 
 

Ved generalforsamlingen den 4. december 1961 foretoges endnu et skift i bestyrelsen, idet 
fabrikant Kjeld Møller Jensen afløste Simon Michaelsen.  
 
På bestyrelsesmøde den 13. august 1962 bestemtes det at nye forbrugere skulle betale kr. 
200,00 i indskud, som betaltes forud for tilslutning  
 
En tilbygning til vandværket blev besluttet på et møde den 25. oktober 1963, og det skulle 
udføres af murer Svend Andersen. 
Antallet af forbrugere var nu stærkt stigende. Det var nødvendigt at udvide arealet ved 
vandværket, og man købte derfor 80 m2 af naboen Bent Jacobsen, til en pris af kr.10,00 pr. 
m2. 
 
På generalforsamlingen den 26. november 1963 nyvalgtes Arne Nielsen i stedet for Magnus 
West. Samtidig vedtoges det at forhøje tilslutningsafgiften til kr. 300,00 samt forhøje 
førstehaneprisen til kr. 10,50. 
Den 1. oktober 1964 blev tilslutningsafgiften igen forhøjet, denne gang til kr. 500,00. 
 
Den 16. december 1965 nyvalgtes Aksel Østbjerg til bestyrelsen i stedet for Johannes 
Rasmussen, der ikke ønskede genvalg. 
 
En omlægning af opkrævningsmetoden foretoges den 1. april 1967, således at der fremtidig 
skulle opkræves pr. giro og kvartalsvis, og med fast kontor i byen. 
For at skaffe mere vand foretoges 3 forskellige boringer i Aamosen i løbet af 1967, men uden 
tilfredsstillende resultat. 



5 
 

Man forhandlede derefter med grev Ahlefeldt, Hvidkilde, om tilladelse til at bore på Nielstrups 
mark nord for Aamosen, men da dette blev afslået fik man lov til at bore på en mark 
tilhørende Harald Nielsen, Skovmarken, også nord for Aamosen. 
 
Denne sidste boring gav et overvældende resultat, nemlig ca. 300 m3 i timen, og man var 
endda nødt til at acceptere et vist overløb, som det viste sig umuligt at stoppe, og som finder 
sted den dag i dag. Det løber i åen.  I dag løber der kun 50 m3 i timen ud i åen.                                                                                                      
Til finansiering af projektet optoges et lån i Sparekassen Fyn på kr. 50.000,00. Samtidig købte 
man 50 m2 omkring boringen til en pris af kr.3.500,00, samt fik tinglyst vejret langs stengærdet 
fra Nielstrupvej.  
 
Den 1. april 1969 opsagde den hidtidige kasserer Jens Jensen sin stilling, og man antog i 
stedet Vagn Jacobsen.  Samtidig forhøjedes tilslutningsafgiften til kr. 1 200,00 + moms. 
 
Endnu et skift i bestyrelsen fandt sted på generalforsamlingen den 3. april 1970, idet 
smedemester Ove Andersen indvalgtes i stedet for Arne Nielsen, der var bortrejst. 
 
I løbet af 1971 nedlages en ny hovedledning til udstykningsområdet i  Ø. Skerninge, og 
samtidig udvidedes filterkapaciteten på vandværket med 11,3 m2, så der herefter kunne 
renses 40 m3 mere vand i timen. 
Det sidstnævnte arbejde udførtes af firmaet Nis Jørgensen, Jylland. 
 
1. april 1974 fratrådte den hidtidige vandværksbestyrer Chr. Rasmussen efter mange års 
tjeneste, og man ansatte i hans sted Herluf Nielsen, Sømarksvej, Ø. Skerninge, til en årsløn 
af kr. 5.000,00. 
 
På et bestyrelsesmøde den 19. august 1975 vedtog man at anlægge den ny 6” ledning fra 
den seneste boring og til vandværket, længde 1172 m. Samtidig bestemtes det at føre et 
elkabel på den samme strækning til styre-strøm. 
Arbejdet blev overladt til smedemester Lolk, Ollerup Maskinstation og installatør P. Bæk. 
 
På et bestyrelsesmøde den 6. april 1976 bestemtes det, at overgå til en ny opkrævningsform. 
I stedet for den hidtidige Giro-opkrævning, (som skulle betales på Posthuset, hvis man ikke 
var hjemme når posten kom), indførtes det nye Multidata system, der selv husker hvad de 
enkelte andelshavere skal betale, og som automatisk udskriver nye girokort samt 
restancebreve.  
Da ydeevnen på Vandværkets store boring den 30. september 1976 viste sig at være i 
aftagende, nemlig på 55 m3 i timen, besluttede man at foretage en ny boring i nærheden af 
den gamle, og man sluttede aftale med John Nielsen, Midtfyns Brøndboring. 
 
Hertil var det nødvendigt at udvide arealet omkring boringen, og man købte derfor ca. 1040 
m2 af gårdejer Harald Nielsen til en pris af kr. 25.000,00. 
John Nielsen foretog herefter 2 boringer på det nyerhvervede areal, hvoraf den første kun gav 
13 m3  i  timen. Den anden gav derimod 150 m3 i timen, så bestyrelsen var ovenud tilfreds 
med resultatet. 
Til finansiering af dette arbejde optoges en kassekredit i Sparekassen Fyn på kr. 150.000,00. 
 
På generalforsamlingen den 10. april 1978 nyvalgtes til bestyrelsen Ove Pilgård og Aksel 
Pedersen, begge fra Øster Skerninge området, i stedet for Kjeld Møller Jensen og Aksel 
Østbjerg.  
Morten Skov overtog formandsposten efter Malling Nielsen. 
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På generalforsamlingen den 9. april 1979 valgtes Kjeld Møller Jensen og Aksel Østbjerg igen 
til bestyrelsen i stedet for Malling Nielsen og Morten Skov. 
Kjeld Møller Jensen valgtes til formand.  
                                                                                                                                               
Den 9. juni 1978 ansøgte vi Fyns Amtskommune om lov til at udvide vandindvindings- 
tilladelsen fra 200.000 m3 til 290.000 m3 pr. år. 
Der blev derfor indkaldt til offentlig høring på Rådhuset den 16. marts 1979. 
24. juli 1979 forelå Fyns Amtskommunes godkendelse af ansøgningen med visse krav der 
skulle opfyldes, blandt andet måtte vi ikke mere lede skyllevandet fra filtrene direkte i åen, 
men skulle bygge et bundfældningsbassin. 
Den 8. november havde man modtaget tilbud på bassinet fra Ollerup Maskinstation. Tilbuddet 
lød på kr. 28.500,00 og med forbehold for blød bund. 
 
Ved generalforsamlingen 30. april 1981 blev Aksel Pedersen formand, Aksel Østbjerg 
næstformand og Ove Pilgaard sekretær. 
 
Den 1.juli 1981 var bundfældningsbassinet klar til at tage i brug. Desværre viste det sig i løbet 
af 1982 at bassinet ikke kunne holde, da der var mosebund under dele af bassinet. 
 
Efter lang tids forhandlinger med de implicerede parter blev det vedtaget at bygge et nyt 
bassin nærmere vandværksbygningen på mere fast grund. 
Arbejdet blev overdraget brøndborer John Nielsen, og Ove Engstrøm var tilsynsførende på 
byggeriet. 
Bundfældningsbassinet samt planering af grunden var færdigt i løbet af sommeren 1984, og 
den 23. august 1984 var hegnet om vandværksbygningen og bundfældningsbassinet 
reetableret. 
 
Da der var for lidt vandtryk på vandledningen i Egensevej blev det besluttet at udskifte den, 
og der blev lagt en ny større ledning, der blev sluttet til ledningen i Bakkevej ved nr. 25. 
 
For at kende lidt mere til vandbehandling blev Aksel Pedersen i november sendt på 3 dages 
kursus i Blommenslyst. 
 
1. juni 1984 fratrådte vor vandværksbestyrer gennem de sidste 10 år, Herluf Nielsen, og vi 
antog i hans sted Jean Bøgelund, Ollerup Døgnkiosk, til at passe værket fremover for en løn 
på kr. 2.000,00 pr. måned. 
Den 30. august 1984 etablerede vi sammen med Grundejerforeningen Søvang vandforsyning 
til den nye skøjtebane på engen. Vandværket måtte reparere på ledningen 2 gange på grund 
af at ventilen blev ødelagt, da ukyndige bare lukkede op for vandet og ikke kunne finde ud af 
at lukke ventilen igen. 
På grund af krav fra myndighederne blev denne forsyning senere nedlagt.  
 
Vandværkets 50 års jubilæum den 14. august 1985:  Bestyrelsen holdt åbent hus på 
vandværket. Om aftenen blev der holdt fest på V. Skerninge Kro med deltagelse af alle 
tidligere bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer og ansatte. 
 
På grund af, at det tidligere pumpehus ovenpå brønden i  Aamosen  væltede, byggedes der i 
1986 et nyt pumpehus, lidt nordligere på grunden. 
De 2 boringer ved den gamle vandværksbygning blev lukket, da de ikke havde været i brug i 
flere år, og lovgivningen skulle overholdes. 
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Vandværkspasser Jean Bøgelund fraflyttede området og jobbet blev overtaget af Villy 
Bøgelund. 
 
Skovmarksvej: 
I januar 1987 fik vandværket en henvendelse fra 30 beboere på Skovmarksvej og Tørvelong 
der gerne ville have vandværksvand. Vandværket fik Cowi til at udarbejdede et projekt, der 
først omfattede 45 – men senere blev udvidet til at omfatte 85 beboere. Der blev holdt 
orienteringsmøde i Ollerup Forsamlingshus hvor 43 beboere mødte frem.  
Herefter sendte Vandværket tilbud ud til alle beboere på strækningen fra Skovmarksvej til 
Rødmevej om tilslutning. Prisen var kr. 25.000 i tilslutningsbidrag og kr. 7.320,00 i Indskud. Vi 
forventede at få mange svar, men fik kun svar fra 7 personer. Projektet blev derfor udsat. 
 
Svendborgvej øst: 
Sydfyns Elforsyning skulle lægge nye ledninger i Svendborgvej, og da vandværket samtidig 
havde planlagt at udskifte ledningerne gik vi sammen med dem. Cowi udfærdigede et projekt. 
Ledningen blev fornyet fra vandværket til Den Frie Lærerskole. Arbejdet afsluttedes den 25. 
maj 1988. 
 
Fra generalforsamlingen på V. Skerninge Kro den 13. marts 1989 blev orienteret: 
Vandværket havde 364 andelshavere, der blev i 1988 udpumpet 170.000 m3 vand til 
forbrugerne. Det var besluttet at alle forbrugere skulle have installeret vandmålere i løbet af 
1989. 
 
I forbindelse med nedlæggelse af elkabel i Øster Skerningevej blev der lagt en ny 160 mm 
ledning i Øster Skerningevej, fra Svendborgvej til Østre Stationsvej. 
 
Der blev holdt et møde om: Vandplanlægning 1987 – 2000 på Egebjerg Kommune              
den 22. januar 1990. 
Her foreslog vandværket at det skulle være Ollerup Vandværk som skulle forsyne 
Skovmarksvej-området, da vandværket havde planer om at bygge et nyt vandværk. 
Så ville vi få øget kapacitet og mulighed for at forsyne nogle flere forbrugere. 
Vi havde jo undersøgt området 3 år tidligere. 
 
Men kommunen havde aftale med firmaet Kemp og Lauritzen, der forklarede at det var 
kommunen som skulle forsyne området. Det var meget lettere at trykke vandet op til 
Tørvelong fra nordsiden end det var fra syd. 
 
Kemp og Lauritzen kom til at stå for byggeriet af et nyt vandværk i Lunde, og i deres 
beregninger var der taget hensyn til at de skulle have flere nye forbrugere. 
 
I forbindelse med at Egebjerg Kommune lavede lokalplan for udstykningen Sømarken blev 
det aftalt at vandforsyningen skulle ske fra Ollerup Vandværk.  
Der blev lagt en ny 110 mm ledning i Øster Skerningevej og Sømarksvej i foråret 1991. 
 
 
Fra generalforsamlingen på Vester Skerninge Kro den 25. marts 1992 blev orienteret: 
Vandværket havde nu 376 andelshavere, der blev udpumpet 127.000 m3 vand til 
forbrugerne. Alle havde nu fået installeret vandmålere. Der var mødt 31 andelshavere. 
 
Svendborgvej vest: 
Sammen med Sydfyns Elforsyning blev der i 1992 lagt en ny ledning fra Vandværket til 
Svendborgvej 101, og beboerne fik nye stophaner. Ledningen i Slothsvej blev også fornyet. 
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Svendborgvej øst: 
Da forsyningen til Gymnastikhøjskolen gennem Drengefløjen ikke var ret god, og ledningen i 
marken nord for Svendborgvej var gammel, besluttede vandværket at forlænge ledningen i 
Svendborgvej fra Svendborgvej 11 til Håndværkerskolen, hvorfra der blev lagt en lille ledning 
til Svendborgvej 1. 
 
Den frie Lærerskole fik i 1994 etableret nyt stik til skolens nye byggeri af boliger og idrætshal 
ved ledning fra Svendborgvej. 
 
Landinspektørfirmaet Hvenegaard v/ Axel Andersen udarbejdede kortmateriale over alle 
vandledninger og stophaner. For ledninger der gik over privat grund blev der tinglyst en 
deklaration. 
  
På foranledning af Vagn Nielsen blev overløbet fra brønden i  Aamosen rørlagt i 1996, så det 
løb ud i åen ved Nielstrup sø. 
 
Vandledningen i Nordgade fra nr. 14 til 24 blev udskiftet juni 1996. Der blev etableret 
udskylningsventil ved Kohavevej 24. 
 
På grund af nyt byggeri ved udstykningen Sømarken blev der etableret ny forsyning til 
området fra Kornbakken, med ringforbindelse til Sømarksvej i 1997. 
 
Ledningen i Østre Stationsvej blev udskiftet i løbet af 1997, og der blev lagt ny ledning i 
Søvænget. Samtidig blev ledningerne over privat grund slettet mellem de 2 veje. 
 
I forbindelse med at Ollerup Plejehjem skulle have installeret sprinkleranlæg anlagde 
kommunen en ny ekstra ledning i marken nord for Svendborgvej fra krydset v/Brugsen til 
Plejehjemmet. 
 
Vandværkspasser Villy Bøgelund meddelte at han gerne ville stoppe, og vandværket antog 
Kurt Lundvaldt som ny vandværkspasser den 1. april 1998. 
 
Den 1. april 1999 stoppede smed Ove Andersen og som ny smed valgtes Arne Hjorslev. 
Der blev etableret ny ledning til Svendborgvej 35 og Søvej 4 og 6. 
I forbindelse med Trafiksaneringen gennem Ollerup blev nogle vandledninger omlagt. 
 
Ved Generalforsamlingen den 7. april 1999 blev Svend Erik Rasksen valgt til revisor. 
Vandforsyningsplanen for Egebjerg Kommune orienterede om at der skulle bygges nyt 
vandværk i Ollerup. Bestyrelsen havde undersøgt mulighederne for hvordan det skulle 
bygges og havde indhentet forslag.  
Der var taget kontakt til Silhorko-Eurowater A/S der havde udarbejdet 2 forslag: 1 med åbne 
filtre og 1 med lukkede filtre. På grund af prisen og størrelsen af byggeriet valgte bestyrelsen 
lukkede filtre. 
 
Der blev holdt Andelshavermøde den 26. maj 1999 på Den frie Lærerskole med 30 deltagere. 
Her fik bestyrelsen tilladelse til at arbejde videre med projektet. 
 
Ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 1999 med 32 andelshavere på Friskolen. 
Andelshaverne gav bestyrelsen lov til at optage et byggelån og et endeligt lån når byggeriet 
var færdigt. 
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Efter mødet blev der holdt bestyrelsesmøde hvor bestyrelsen vedtog regler for udsendelse af 
udbudsmateriale til de valgte entreprenører. 
 
Ved licitationen den 2. juli valgtes laveste bud Ove Engstrøm A/S samt Silhorko-Eurowater 
A/S. Byggetilladelse fra kommunen blev modtaget den 3. september 1999 
Første spadestik blev foretaget af Morten Skov den 7. september kl. 9.00. 
Grundstenen til det nye vandværk blev lagt den 3. november 1999 kl. 10.30 af Ove Pilgaard. 
Rejsegilde den 4. februar 2000 kl. 14.00 
 
Kasserer Svend Erik Møller fratrådte og ny kasserer pr. 1. april 2000 blev Rigmor Henriksen. 
Det blev oplyst at det nye vandværk skulle prøvekøres i mindst 2 måneder indtil filtrene 
virkede. Ny stor brandstander ved indkørslen blev etableret. Her bruges råvand, og forsyning 
til værket lukkes når det bruges. 
Der blev holdt indvielse af vandværket den 9. september. 
I forbindelse med at der blev opsat hegn rundt om hele grunden, solgte vandværket en lille 
strimmel jord til de 2 naboer mod syd, så alle parter fik en lige grund. 
Byggeregnskabet sluttede med en samlet pris på kr. 3.623.900,00.  
 
I forbindelse med Øster Skerningevejs forlægning blev ledningen i vejen udskiftet til en 160 
mm ledning. Ledningen i Egensevej blev samtidig flyttet til den nye vej og ny ledning til 
Friskolen blev etableret. 
På grund af, en ventil på tilførslen af råvand til vandværket ikke lukkede blev der stor 
vandskade på værket den 10. september.  Bestyrelsen havde fortalt Silhorko at vandet løb 
hjem på vandværket selv uden pumper, men det troede de ikke på. Der gik flere måneder 
med reparationen, og her blev der lavet overløbssikring i rentvandsbeholderne. 
 
Ved generalforsamlingen den 4. april 2001 fratrådte Aksel Østbjerg og Kjeld Møller Jensen, 
og som nye indtrådte Peder Skov og Preben Jensen i bestyrelsen.  Flemming Kehler blev ny 
suppleant. 
 
Der blev etableret en Nødforsyningsledning til Vester Skerninge Vandværk på Sømarksvej 
med ventiler ved Sømarksvej 8 i september 2001. 
Der blev etableret ny forsyningsledning til Håndværkerskolen samt en brandstander.  
Vandindvindingstilladelsen blev ændret efter ansøgning fra 150.000 til 110.000 årligt. 
Der blev etableret udskylningsventiler på mange små veje i området i 2004. 
 
I løbet af 2005 blev vandværkets ledninger registreret i LER.   
Der blev etableret ny ledning i Søvej fra Østre Stationsvej 5 til Svendborgvej. 
Der blev etableret nye vandledninger i udstykningen Sømarken af Egebjerg Kommune. 
Ledningerne blev overdraget vandværket ved færdigt arbejde. 
 
På generalforsamlingen den 4. april 2006 skete følgende ændringer: 
Ove Andersen udtrådte af bestyrelsen efter 36 år, Claus Lauersen kom i bestyrelsen. 
Ole Mortensen blev suppleant, og Kjeld Sørensen revisorsuppleant. 
 
Der blev etableret en ny råvandsledning i PE svejsede rør, fra boringerne til vandværket, og 
den blev taget i brug straks den 1. oktober 2006, da der var brud på den gamle af PVC. 
Der blev udarbejdet en Beredskabsplan for vandværket i 2007. 
Gymnastikhøjskolen og Den frie Lærerskole fik opsat trykforøgere, da deres gamle vandtanke 
blev nedlagte. 
Da smedemester Arne Hjorslev stoppede i 2008 valgte bestyrelsen Tåsinge VVS i stedet. 
Svendborg Kommune oprettede et Vandråd hvor vandværket blev medlem. 
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Vandværket indførte sikring af boringer, rentvandstanke samt selve vandværksbygningen. 
 
Ved generalforsamlingen den 2. april 2008 blev vedtægterne ændret, så vandværket nu var 
et andelsselskab med begrænset hæftelse.  Karl Søberg blev ny suppleant. 
Der var etableret en ny hovedledning fra Svendborgvej 51 langs stien og Søvænget til 
Enghavevej / Græsvænget. 
 
Generalforsamlingen den 6. april 2009 holdtes for første gang i vandværkets mødelokale. 
Der var lagt en ny ledning til Aamosen, da den gamle var en jernledning. Ledningerne i 
marken til Håndværkerskolen var samtidig blevet frakoblet. 
Deklaration om brugsret for vej til boringerne var blevet underskrevet af Karsten Nielsen og 
vandværket og tinglyst. 
 
Ved generalforsamlingen den 7. april 2010 fratrådte Claus Lauersen og Flemming Kehler kom 
i bestyrelsen. Claus Lauersen blev suppleant.  
På grund af ny udstykning Søbakkerne blev ledningen i Egensevej forlænget fra Bakkevej 25 
til den nye indkørsel til området.  Ledninger i området udførtes af Jørgen Jensen og blev 
overdraget til vandværket ved afslutning. 
 
På generalforsamlingen den 3. april 2012 blev oplyst:  Vandværket havde i 2011 lavet 
tilslutning til den sidste ejendom i området, som tidligere havde egen brønd. 
Vandindvindingstilladelse på 110.000 m3 forlænget til 2042. 
Fredningsbæltet om boringerne var ved lov ændret fra 10 m til 25 m i diameter. Opmåling var 
sket. 
For at se udviklingen i vandforbruget de sidste 25 år er her en oversigt: 
 År        Forbrug  
1990 - 161.000 m3   
1995 - 130.000 m3   
2000 -   91.500 m3   
2005 -   81.000 m3   
2010 -   75.000 m3.  
 
På grund af renovering af de 3 boringer, som var besluttet efter at have fået Tilstandsrapport 
og handlingsplan udfærdiget, blev der holdt Ekstraordinær Generalforsamling den 24. juli 
2013 hvor vandværket fik bemyndigelse til at optage nyt lån kr. 800.000,00 i KommuneKredit, 
Arbejdet med boring 2 blev udført i 2013.   
 
Arbejdet med en erstatningsboring for brønden i 2014 blev dyrere end beregnet, og der blev 
indkaldt til en ny ekstraordinær generalforsamling den 10. december 2014 hvor vandværket 
fik bemyndigelse til at optage kr. 400.000,00 ekstra lån i KommuneKredit. Arbejdet blev 
færdigt i februar 2015. 
Nu har vandværket 2 gode boringer som kan bruges i mange år fremover. 
  
Ollerup Vandværk er sikret ved installeret transientbeskyttelse mod lynnedslag. Tallene fra 
flowmålerne kan ses på værkets PC. Vandværk, luger på tanke og på boringer er sikret ved 
alarm. Så Ollerup Vandværk fremtræder som et næsten nyt værk. 
 
Vi har her forsøgt at beskrive lidt af hvad der er sket i de sidste 80 år, og hvem der har haft 
deres tilknytning til vandværket. 
Vandværkets bestyrelse består i dag af:  Aksel Pedersen, Peder Skov, Ove Pilgaard, 
Flemming Kehler og Preben Jensen. 
Vandværkspasser Kurt Lundvaldt, kasserer Rigmor Henriksen. 
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Billeder fra boringerne 

           Pumpe m.m. i ny boring 

 

       Her ses vore 2 nye  

       Råvandsstationer 

 

          Bagved:     den nye boring 

        Forrest:     den renoverede boring 

 

             Pumpe m.m. i renoveret boring 
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