Generalforsamling 2015
Bestyrelsens beretning.(Ved Per Hansen)
Bestyrelsen
Som ny 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 langt overvejende været at få indført
kravene fra dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS).
Alle vandværker, der udpumper mere end 17.000 m3 vand om året,
har, skullet indføre systematisk kvalitetssikring på
vandværket - et såkaldt ledelsessystem.
Dette har gjort, at vi har fået dokumenteret stort set alle
arbejdsgange på vandværket. Det har været godt for mig som ny
formand, men har også krævet en del timer fra vores
vandværkspasser, Flemming.
Vi registrerer hver gang en opgave har været udført og det
kræver naturligvis også tid fremadrettet.
Arbejdet blev påbegyndt umiddelbart efter generalforsamlingen
sidste år og vi har, som et af de første vandværker kunnet
meddele kommunen, at vi har indført systemet og har anvendt
det i en periode. Dette skete i marts 2015.
Dette ekstra arbejde, som kommer af højere og højere krav til
vandværket kommer i den kommende periode til at påvirke vores
kasserer og regnskabsmetoder. Dette skyldes ny vandsektor
lovgivning, som stiller krav om opdeling af vores regnskab i 5
såkaldte cost drivere. Det er ”Boringer”, ”Vandværk”, ”Stik og
ledninger”, ”målere og kunder” og ”generel administration”.
Der er igangsat arbejde sammen med revisoren for at kigge på
vores regnskabsmetoder i relation til dette.
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.
Forbruget har igennem de sidste år ligget jævnt på godt
30.000m3, hvilket er vores udgangspunkt for vores budget.
Vandværket

Vores vandværk bliver løbende kontrolleret og vi har også i år
renoveret det nødvendige. Generelt er vandværket fortsat i god
stand og sikre den størst mulige driftssikkerhed.
Vi har dog også modtaget bemærkninger fra det kontrollerende
ingeniør firma, om at der findes områder som f.eks.
vandtrapperne, som over tid vil kræve renoveringer. Vi har
også igennem nogle år her nævnt at fornyelse skyllebassinnet,
at vores ældste ledninger er 50 år gamle og el-trace til
overjordiske boringerne ville kunne blive nødvendigt.
I den forbindelse har vi startet arbejdet, med at lave en mere
langsigtet investeringsplan for vedligeholdelsen af vandværket
og ledningsnettet i samarbejde med en ekstern konsulent.
Planen forventes forelagt bestyrelsen i løbet af efteråret.
Ledningsnet og vandmålere
Vi har igennem det forgangne regnskabsåret kun haft meget
begrænsede problemer med brud. Reelt har vi kun haft et brud i
efteråret. Vi har skiftet en enkelt målerbrønd, men har, måtte
udskifte en del radiomålere, ca. 50 stk. (leverandøren
udskifter stadig disse gratis)
I indeværende regnskabsår kan vi allerede nu sige at vi vil
have flere brud.
Vi har allerede nu haft tre brud og nogle har resulteret i
gener for andelshaverne da de har været uden vand i op til et
døgn.
Årsagen til de flere brud indenfor kort tid kender vi.
Der har været et lyn nedslag som har medført unormal drift på
vandværket for godt 1 måned siden.
Dette resulterede i, at vi i en kort periode kørte med
forhøjet tryk og det har givet nogle vandspringninger rundt
omkring. Vi overvåger aktuelt forbruget for at sikre, vi ikke
har flere sprængninger.
Økonomi
Vi har grundlæggende en sund økonomi.
Som det fremgår, har vi et overskud for året væsentligst
baseret på den lave aktivitet omkring renovering og
vedligeholdelse.
De mange nye administrative opgaver som vandværkerne pålægges
fra myndighederne ses dog også og det er nu lige så dyrt at
lave administrationsarbejdet som det er at drive vandværket.
Bestyrelsen har vedtaget, at vi ikke ønsker at have over
750.000 kr. stående i samme bank. Dette for ikke at kunne
miste pengene ved et evt. bank krak. Vi har derfor valgt at
købe obligationer for en del af pengene. Dette ud fra et rent
risiko minimeringsperspektiv.

I forhold til de mange problemer, der har været med
opkrævninger de foregående år, er vi glade for at kunne
fortælle, at vi endelig har haft det, vi regner med kan kaldes
et normalt år i den forgangne periode, selvom der fortsat
udsendes en del rykkere.
Takster og takstblad.
Der er i budgettet afsat en sum til renovering, som en ramme
for den kommende investeringsplan.
Med dette investeringsniveau ser det aktuelt ud til, at vi kan
fastholde m3-prisen i hvert fald kortsigtet.
Om niveauet er tilstrækkeligt vil vise sig igennem arbejdet
med den nye investeringsplan.
Vi har på opfordring renoveret vores takstblad, således det
følger vejledningen fra foreningen af vandværker og
forhåbentlig dermed er mere læsevenligt.
Tilslutningsafgifterne er i den forbindelse justeret ud fra de
aktuelle værdier i vandværket. Afgiften er, som den skal være,
godkendt af kommunen og bestyrelsen.
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.

