Generalforsamling 2016
Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsen
Som formand for bestyrelsen har jeg været glad for den
saglige, omhyggelige, men også hyggelige arbejdsform, der har
præget arbejdet i det forgangne år.
Bestyrelsens møder
Bestyrelsen har siden seneste generalforsamling, afholdt 5
bestyrelsesmøder og deltaget i 2 kontaktudvalgsmøder.
Overordnet
Focus for året har været at få etableret en investerings og
vedligeholdelsesplan. Samt at få igangsat
vedligeholdelsesarbejdet.
Dette er lykkedes, vi har nu en oversigt over de nødvendige
investeringer væsentligst er vores elektroniske styring så
gammelt så det kniber med at få reservedele fremad, men også
iltnings tårne og sandfanget skal have en overhaling indenfor
den kommende tid. Derudover har vi de gamle kendte problemer
med varme til boringerne om vinteren og vores skyllebassin.
Vi har haft en sag hvor der kom vand ind på vandværket igennem
fundamentet. Dette blev lavet og vi fik samtidig ændret
rørføringen lige omkring vandværket, som var en del af
investeringsplanen. Desværre var informationen om lukningen
for vandet i de ca. 8 timer det tog, utilstrækkelig og det
medførte en del klager. Det beklager jeg.
Vandet.
Det er svært at sige noget, uden at gentage hvad der er sagt
igennem mange år. Vi har noget meget fint vand. Alle rapporter
som vi får fra ALS Denmark A/S, viser at samtlige af de
tilladelige værdier overholdes med min. 50%. Nogle langt
bedre. Dog skal det bemærkes at vi nogle gange får
bemærkninger om farven fra kontrol firmaet ALS, men det har
altså ikke indflydelse på kvaliteten.
Forbruget er stigende og vi ligger nu på næste 33.000m3 vand
årligt, hvilket er en stigning på næsten 10%.
Dette niveau er udgangspunkt for vores budget.
Vandværket
Generelt er vandværket fortsat i god stand og der er fortsat
stor drift sikkerhed.
Vi har dog som nævnt under generelt modtaget bemærkninger fra
det kontrollerende ingeniør firma, og har som tidligere nævnt

haft en gennemgang af vandværket med henblik på udarbejdelse
af investeringsplanen.
Ledningsnet og vandmålere
Vi har igennem det forgangne regnskabsår haft nogle, men ikke
mange problemer, de fleste stammer fra lynnedslaget sidste
sommer. Reelt har vi kun haft et brud i 2016 delen af
regnskabsåret. Vi har skiftet en enkelt målerbrønd, men har,
måtte udskifte en del radiomålere.
Vi har indgået aftale med Store Havelse vandværk om at
etablere en nødforbindelse imellem de to vandværker. Dette vil
også hjælpe, således arbejde på vandværket kan udføres uden
lukning for vandet.
Økonomi
Vi har grundlæggende en sund økonomi.
Som det fremgår, har vi et overskud for året væsentligst
baseret på den indsats vi lovede sidste år med at forsøge at
finde besparelser på driften. Således er det lykkedes at holde
os mere en 10% under de budgetterede udgifter samlet for året.
Det er vi faktisk lidt stolte af.
Vi håbede sidste år på, at vi ikke skulle udsende så mange
rykkere og det har vi heller ikke gjort og vi har aktuelt ikke
nogen som ikke har betalt sit vand. Gebyret i regnskabet
dækker også over indtægter fra salg af information til
ejendomsmæglere i forbindelse med hussalg som der klart ses en
stigende trend for.
Takster og priser.
Der er i budgettet afsat en sum til renovering, som en ramme
for fortsættelsen af investeringsplanen.
Med dette investeringsniveau ser det aktuelt ud til, at vi kan
fastholde m3-prisen i hvert fald det kommende år.
Bestyrelsen har således ikke forventninger til stigninger i
taksterne aktuelt.
Tak til alle
Jeg vil gerne rette en tak til alle håndværkere som har ydet
en indsats for, at vi kan få vand ”til tiden”.
Endvidere takker bestyrelsen igen i år Flemming, vores
vandværkspasser for et stort og godt stykke arbejde med opsyn
af vores vandværk, samt en meget flot vedligeholdelse og en
god kontakt med andelshaverne.
Til andelshaverne, rettet vi også en tak, for tålmodigheden og
forståelsen for de udfordringer vi har haft i den forløbne
periode.
Endeligt igen en tak til bestyrelsen for indsatsen.

